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Detta är Trafikverkets genomförandeplan för åren 2018–2023. Planen  
omfattar en sexårsperiod och den kommer att revideras årligen. 

Planen visar de åtgärder som Trafikverket planerar att genomföra under 
perioden och som kommer att ha väsentlig inverkan på transportsystemet. 
De nu gällande långsiktiga planerna för åren 2014–2025, nationell plan för 
transportsystemet och länsplaner för regional infrastruktur, är grunden för 
genomförandeplanen. Trafikverket har valt att i planen visa de åtgärder 
som har störst konsekvenser för transportsystemet, både de konsekvenser 
som åtgärderna ger när de är genomförda och den påverkan på trafiken som 
kan uppkomma när de genomförs. Syftet är att externa intressenter ska få 
kännedom om kommande åtgärder, bland annat som underlag för sin egen 
planering.

Genomförandeplanen kommer att omarbetas när beslut har tagits om nya 
långsiktiga planer för perioden 2018–2029.

Borlänge i januari 2018

Stefan Engdahl  
Chef för verksamhetsområde Planering

Förord
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Läsanvisning
Åtgärderna som visas är ett urval av planerade åtgärder baserat på de åtgärder 
som har störst konsekvenser för transportsystemet, både de konsekvenser 
som åtgärderna ger när de är genomförda och den påverkan på trafiken som 
kan uppkomma när de genomförs. 

Information om Trafikverkets samlade planering finns på Trafikverkets  
hemsida http://www.trafikverket.se. 

Information om specifika åtgärder: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/

Alla start och sluttidpunkter som anges i dokumentet är preliminära och bygger 
på att tillstånd och beslut fattas enligt tidplan. Även det pågående arbetet 
med att ta fram nya långsiktiga planer kan påverka den slutliga genomförande
tiden för objekt som ännu inte startat. 

I slutet av dokumentet redovisas planerade åtgärder för utvalda flöden i  
järnvägssystemet respektive vägnätet mer detaljerat där även trafikala  
konsekvenser framgår. 

För storstadsområdena Göteborg och Stockholm görs en mer detaljerad 
 beskrivning med fokus på framkomlighet och kapacitet.

På sid 84 finns en begreppslista med förklaringar.
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Genomförandeplanen utgår från gällande nationell plan för transportsystemet 
2014–2025, beslutade länstransportplaner och övriga väsentliga politiska beslut, 
till exempel i budgetprocessen. Under 2017 har Trafikverket tagit fram ett förslag 
till ny Nationell transportplan för 2018–2029. Planförslaget har blivit remiss
behandlat under hösten. 

Genomförandeplanen är 6årig och syftar till att överbrygga avståndet mellan 
den långsiktiga planeringen och den korta och medellånga planeringen. 
Genomförandeplanen innebär att vi uppfyller de krav som ställs i EUdirektiv 
(SERA) om att samråd ska göras med berörda företag, organisationer och 
myndigheter i samband med att verksamhetsplan för järnväg upprättas.

Genomförandeplanen är trafikslagsövergripande och omfattar åtgärder på 
det statliga transportsystemet inklusive de åtgärder som Trafikverket ger 
statlig medfinansiering till. Informationen om åtgärderna de första åren har 
en högre säkerhet än resterande år.

Genomförandeplanen omfattar de mest trafikstörande åtgärderna eller andra 
prioriterade åtgärder och deras konsekvenser. Detta medför att till exempel 
miljöåtgärder, som syftar till att minimera påverkan på omgivningen inte 
redovisas i någon stor omfattning då dessa inte medför stora trafikala konse
kvenser. Åtgärder på speciellt utpekade vägstråk eller järnvägsflöden redo
visas också. Planen ger stöd för en fortsatt samplanering mellan investering, 
underhåll och trafikering och den dialog som sker med järnvägsbranschen 
inför planering av banarbete. Planen har fokus på hur transportsystemet 
förändras och hur de som använder systemet påverkas.

FIGUR 1 Från ägarens mål till genomförande
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Strategisk dialog: Är en process som syftar till stärka dialogen med järnvägens parter 
i ett rullande femårigt perspektiv där Trafikverkets planering sker i samklang med 
aktörernas nuvarande och framtida trafik. Genom detta har parterna tidigt informa-
tion om hur trafiken förväntas påverkas av kommande åtgärder, och kan därmed 
tillsammans både göra önskvärda justeringar och vidta förberedelser. 

Tidig dialog: Infaller ca tre månader innan ansökan till kommande 
tågplan. Syftet är att informera sökande om vilka kapacitets-
restriktioner eller andra kapacitetshämmande åtgärder eller 
förutsättningar som gäller i kommande tågplan för att ansökan 
ska kunna anpassas.
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Nu gällande långsiktiga planer för transportsystemet fastställdes 2014. Dessa 
är utgångspunkten för genomförandeplanen. Politiska beslut har tagits sedan 
planerna fastställdes som påverkat innehållet i genomförandeplanen. För
ändringar i omvärlden kan ställa nya krav på Trafikverkets verksamhet. Här 
listas några av dessa.

Trender i omvärlden1 
 • Hårdare belastning i systemet då transporterna ökar och koncentreras i 
noder och stråk. 

 • Det svenska transportsystemet kopplas ihop med det europeiska och trafik
slagen integreras i sammanhängande transportkedjor.

 • Bilberoendet i städerna minskar. Allt fler väljer att gå, cykla eller åka 
kollektivt.

 • Gator och platser används inte bara för transporter utan mer plats ges för 
människor. Strävan är att förtäta centralt i städerna.

 • Transportsystemet kopplas upp och digitaliseringen slår igenom i 
transportsystemet. 

 • Kraven på anpassningar till miljö och förändrat klimat skärps. 

Politiska inriktningar
 • Prioriterade utmaningar i direktivet för åtgärdsplaneringen 2018–2029: 

 › Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

 › Investeringar för ett ökat bostadsbyggande.

 › Förbättra förutsättningarna för näringslivet.

 › Förstärka sysselsättningen i hela landet.

 › Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter.

 › Ett inkluderande samhälle.

 • Ökad andel gods på järnväg och sjöfart. 74 tons lastbilar är ett viktigt 
komplement.

 • Nya stambanor för höghastighetståg så att Stockholm och Göteborg 
 respektive Malmö bättre knyts samman. 

 • Nystart för Nollvisionen, trafiksäkerhetsarbetet intensifieras.

 • Hållbara stadsmiljöer, stadsmiljöavtal för att främja kollektivtrafik och 
cykel.

1 Källa: Trafikverkets omvärldsanalys 2014.

Bilberoendet i städerna minskar. Allt fler 
väljer att gå, cykla eller åka kollektivt.

Utgångspunkter
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Förändrade behov som ställer krav på transportsystemet
 • Nya och utökade regionala trafiksystem i storstadsområdena i 
järnvägssystemet.

 • Satsningar på mer högteknologiska fordon ställer högre krav på infrastruk
turen för att möjliggöra kortare restider mellan Stockholm, Göteborg och 
Malmö. 

 • Anslutningar till terminaler för godshantering.

 • Bättre förutsättningar för långväga godstransport på järnväg och sjö.  
Exempelvis genom att möjliggöra tyngre och längre godståg.

 • Ny bostadsutveckling ställer krav på en effektiv användning av 
transportsystemet.

 • Möjliggöra näringslivsetableringar med en effektiv användning av 
transportsystemet.

 • Bättre förutsättningar för en utvecklad flygtrafik genom till exempel 
 förbättrade anslutningar till flygplatser.

Trafikutveckling
Både person och godstransportarbetet förväntas öka. Ökningen bedöms bli 
störst för godstransporterna. Vägtrafiken förväntas dominera för person
transporterna medan godstransporterna bedöms vara mer jämt fördelade på 
trafikslagen.

DIAGRAM 1 Transportarbete Persontrafik, (Index 2014=100)*
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* För denna figur gäller statistik 1990–2014+Tillväxt basprognoser 20160401.
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Både person- och godstrafiken förväntas 
öka mellan åren 2014–2040.
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DIAGRAM 2 Transportarbete Godstrafik, (Index 2012=100)*
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* För denna figur gäller statistik 1990–2012 +Tillväxt basprognoser 20160401. 

Sammanfattande utgångspunkter för Genomförandeplanen
 • Andelen förebyggande underhåll ska öka, för att minska behovet av avhjäl
pande underhåll. 

 • Anläggningens livscykelkostnad (LCC) ska tas i beaktande vid planering av 
åtgärder. 

 • Ett ökat fokus på miljö, tillgänglighet och säkerhet i tätorter samt förbätt
rade förutsättningar för bostadsbyggande. Det innebär till exempel att för
bättra förutsättningarna för ökad kollektivtrafik och säker cykling där den 
största potentialen finns. Stadsmiljöavtal är ett medel för att uppnå detta.

 › Utbyggnad av cykelstråk är ett sätt att effektivisera användning av trans
portsystemet. En utvecklad kollektivtrafik kan kopplas samman med 
detta.

 › Förbättrad framkomlighet i vägsystemet ger en effektivare användning av 
transportsystemet och främjar bostadsutvecklingen, till exempel genom 
utbyggnad av kollektivtrafikkörfält.

 › Kapacitetsförstärkande åtgärder i storstadsområdena som möjliggör 
ökad trafikering med hög robusthet, exempelvis fyrspårsutbyggnad 
Arlöv–Lund.

 • Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur ska prioriteras under perioden. 
Transportsektorns klimatpåverkan ska kraftigt minska jämfört med dagens 
nivå.

 • Förbättrade förutsättningar för näringslivets transporter såväl nationellt 
som internationellt. 

 › Riksdagen har antagit regeringens förslag om en ny bärighetsklass för 
vägar (BK4) som möjliggör transporter upptill 74 ton. Begreppet bärig
hetsklass 4 (BK4) införs i lagen och vägar kan upplåtas med början 
under 2018. Ökade krav ställs på terminaler och anslutningar för att få 
en effektiv användning och hantering. Godsterminaler i form av last
platser, kombiterminaler och hamnar behöver etableras och anslutas till 
Trafikverkets anläggning på ett effektivt sätt. 

1 .0 % 1 .6 % 0,7 % 0,5 %

1,6 % 2,3 %1,8 %

DIAGRAM 3 Persontrafik årlig tillväxt  
2014–2040, %

DIAGRAM 4 Godstrafik årlig tillväxt  
2012–2040, %

 Bil   Tåg   Buss   Flyg

 Väg   Järnväg   Sjöfart
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 › Genom att utnyttja befintliga godsterminaler effektivt och samordnat 
kan det bidra till att möjliggöra och underlätta näringslivsetableringar. 
Behovet av godsterminaler med anslutningar till väg och järnväg bedöms 
öka till exempel beroende på att internethandel ökar.

 › Möjligheterna att framföra längre och tyngre godståg på vissa viktiga 
godsstråk utreds. Provkörningar under 2017.

 › Etablering, avetablering eller utökning av näringslivsverksamhet måste 
följas så att behoven av åtgärder i transportsystemet anpassas till dessa.

 • Järnvägsbranschen har aviserat satsningar på kortare restider mellan stor
stadsregionerna genom investeringar i fordon. Det ställer krav på möjlighe
ter till högre hastigheter vilket bland annat sker genom hastighetshöjande 
åtgärder på Västra och Södra stambanorna.

 • Ett byggande av nya stambanor ska ske på ett sammanvägt sätt med hänsyn 
till de samlade behoven i hela transportsystemet. Sträckorna Järna–Lin
köping (Ostlänken) och Lund–Hässleholm ska byggstartas under perioden 
2018–2029. 

 • Förbättrad säkerhet på järnväg genom fortsatt satsning på stängsel, 
 kameror samt genom att bygga bort och förbättra plankorsningar.

 • I större utsträckning genomföra förebyggande åtgärder för att minska 
 risken för skador på grund av klimatförändringar.

 • Trafikverkets Strategi för digitalisering anger att Trafikverket ska använda 
de nya möjligheter som digitaliseringen ger som en naturlig del i verksam
heten för att skapa kundnytta, effektivitet och ett hållbart transportsystem.

 • Samplanering och koordinering av trafikstörande åtgärder ska ske tidigare 
jämfört med nuvarande koordinering. Samverkan ska ske mellan verksam
hetsområden och externa parter samt inom och mellan transportslagen. 

1

Comprehensive Network: Railways and airports
Core Network: Railways (passengers) and airports
BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK

Airports High speed rail / Completed
To be upgraded to high speed rail
High speed rail / Planned

Conventional rail / Completed
Conventional rail / To be upgraded 
Conventional rail / Planned

Core CoreComprehensive ComprehensiveComprehensive Core*TEN-förordningen (EU) nr 1315/2013.  
Källa karta: EU- kommissionen, kartan är beskuren.

Enligt riktlinjerna för det transeuropeis-
ka transportnätet* ska stomnätet för 
järnvägsgods bland annat klara 22,5 tons 
axellast och ge möjlighet till trafik med 
740 meter långa tåg. Stomnätet framgår 
av bilden nedan.
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De nu gällande långsiktiga planerna för åren 2014–2025, nationell plan för 
transportsystemet och länsplaner för regional infrastruktur är grunden för 
genomförandeplanen. Under 2017 har Trafikverket tagit fram ett förslag till ny 
nationell transportplan för 2018–2029. Planförslaget remissbehandlas under 
hösten. Genomförandeplanen kommer att omarbetas när beslut har tagits om 
nya långsiktiga planer för perioden 2018–2029.

Perioden 2018–2023 kännetecknas av en volymökning i storleksordningen 
30 procent. Ökningen inom investeringsverksamheten avser främst större 
väg och järnvägsprojekt. Underhållsverksamheten ökar i inledningen av 
 planperioden, 2019 och 2020, som ett resultat av höjda anslag för vidmakt
hållande av järnväg. Detta kommer att öka reinvesteringarna på järnväg, 
vilket inte minst kommer att synas i form av ett ökat antal spår och rälsbyten 
varje år. 

De närmaste åren medför stora utmaningar för koordineringen av trafikpå
verkande åtgärder på järnväg, där det framförallt behövs ett starkt fokus och 
samarbete kring triangeln Stockholm–Göteborg–Malmö. Det kommer att 
pågå projekt med stor trafikpåverkan i alla ändar med utbyggnad av Mälar
banan norr om Stockholm till 4spårig järnväg, upprustning av Getingmidjan 
i centrala Stockholm, byggandet av Västlänken i Göteborg och utbyggnad av 
Södra stambanan mellan Malmö och Lund till 4spårig järnväg som exempel. 
Utöver det så är det flera andra projekt mellan regionerna som påverkar, som 
dubbelspårsutbyggnad Ängelholm–Maria samt genom Varberg på Västkust
banan, dubbelspår på godsstråket genom Hallsberg och kontaktledningsbyte 
på Västra stambanan, spårbyte och utbyggnad av höghastighetsjärnväg Ost
länken i anslutning till Södra stambanan, för att nämna några. 

Trafikverket är mitt uppe i omfattande förändringsresa där verksamheten 
behöver anpassas för att nyttja ny teknik och ta till vara på digitaliseringens 
möjligheter att utveckla transportsystemet. Under perioden kommer flera 
digitaliseringssatsningar fullföljas.

Genomförande av de långsiktiga planerna 2014–2025 
Tillståndet på hela det belagda vägnätet har varit mer eller mindre oföränd
rat under perioden 2014–2016. Inom respektive vägtyp finns det vägar som 
blivit bättre och andra som blivit sämre.

 

Planerad verksamhet 2018–2023

Malmö

Stockholm

Göteborg

De närmaste åren medför stora utmaningar 
för koordineringen av trafikpåverkande 
åtgärder, där det framförallt behövs ett 
starkt fokus och samarbete kring triangeln 
Stockholm–Göteborg–Malmö.
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DIAGRAM 5 Utveckling av andel väglängd som avviker från underhållsstandard per 
vägtyp, procent.
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Antalet vägbroar som är i så dåligt skick att de inte klarar att bära lasterna 
som de är byggda för har minskat under perioden 2014–2016. Denna minsk
ning beror på ett ökat fokus på att göra rätt åtgärd i rätt tid. På så sätt har 
resurser frigjorts till att förbättra bärigheten inom befintliga anslag. För fö
rare av särskilt tunga fordon innebär förbättringen att de nu kan använda en 
större del av vägnätet än tidigare, vilket påverkar vägsystemets användbarhet 
positivt. 

Kostnaderna för genomförandet av investeringar större än 50 miljoner 
kronor under perioden 2014–2017 understiger nivån i den nationella planen, 
särskilt för åtgärder i vägsystemet. För mindre åtgärder för trimning och 
effektivisering överskrids nivån, särskilt för järnvägsåtgärderna. Genomför
andet av mindre miljöåtgärder följer planen. 

Trafikverket ansvarar för genomförande av länstransportplanerna och krav 
finns på att genomföra planerna med lika stor andel till och med 2017. Prog
nosen är att 34 procent av avsatta medel för planerna har genomomförts till 
och med 2017. Andelen varierar mellan länen bland annat för att det i några 
län har pågått större projekt som krävt en större andel medel för att kunna 
genomföras effektivt. Annat som påverkat är överklagade planer samt an
passning till andra aktörers åtgärder.

De regionala planupprättarna kommer under första halvåret 2018 att fatta 
beslut om 21 nya länstransportplaner.

DIAGRAM 6 Vägtypernas andel av det 
totala vägnätet, procent
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19%2%

Storstadsvägar
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Pendlings- och servicevägar
Övriga för näringslivet utpekade 
viktiga vägar
Övriga lågtrafikerade vägar



TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 13

TABELL 1 Andel upparbetade medel i länstransportplaner 2014–2017

Län
Plan 2014–2025 mnkr

(Prisnivå 2013–06)

Andel* 
genomförda planer  

perioden 2014–2017

Norrbotten 760 34 %

Västerbotten 891 29 %

Jämtland 514 38 %

Västernorrland 870 35 %

Gävleborg 950 40 %

Dalarna 1 128 40 %

Värmland 995 33 %

Örebro 1 057 29 %

Västmanland 816 45 %

Uppsala 1 596 40 %

Stockholm 8717 37 %

* Upparbetade medel av länets totala volym

Län
Plan 2014–2025 mnkr

(Prisnivå 2013–06)

Andel* 
genomförda planer  

perioden 2014–2017

Södermanland 1 042 27 %

Västra Götaland 6 351 32 %

Östergötland 1 418 23 %

Jönköping 1 313 40 %

Kalmar 873 33 %

Gotland 207 21 %

Halland 1 241 34 %

Kronoberg 773 39 %

Skåne 4 292 31 %

Blekinge 520 29 %

Summa 36 324 34 %
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Åtgärder i vägtransportsystemet
I avsnittet redovisas åtgärder på vägnätet, både underhåll och investeringar. 
Kartan visar åtgärder som redovisas i avsnittet förutom åtgärder för mitt
separering. Dessa redovisas i en egen karta inne i texten. De färgmarkerade 
stråken i kartan har en mer detaljerad redovisning i avsnitt Redovisning av 
utvalda vägstråk och järnvägsflöden . Åtgärderna är markerade med symbo
ler som illustrerar att de har bäring mot tabeller i texten som visar olika typer 
av åtgärder, t ex för godstransporter.

KARTA 1 Åtgärder i vägtransportsystemet, exklusive mittsepareringsåtgärder
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För vidmakthållande av vägnätet prioriteras generellt basunderhåll högst. 
Resterande medel går till underhållsåtgärder som syftar till att förbättra 
väganläggningens tillstånd. 

På det statliga vägnätet ska kvaliteten särskilt beaktas på högtrafikerade 
vägar och när det gäller bärigheten på vägar som är viktiga för närings
livets transporter. Detta innebär att åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet 
inte kan prioriteras i den omfattning som behövs för att bibehålla dagens 
tillståndsnivå.

Basunderhållet är grunden i underhållet och utgör cirka 40 procent av hela 
underhållsbudgeten på väg. Det ska se till att anläggningens funktion ständigt 
upprätthålls. Ungefär hälften av basunderhållet utgörs av vinterväghållning 
såsom snöröjning och halkbekämpning. Brister som kräver avhjälpande 
 underhåll åtgärdas inom fastställda tider. Fokus ligger på att åtgärda brister 
som innebär trafiksäkerhetsrisk eller skaderisk för tredje part. Här ingår 
bland annat lagning av hål och sprickor i vägytan. Basunderhållet innehåller 
även skötsel av väganläggningens broar, tunnlar, utrustningar, installationer 
och sidoområden samt organisation och utförande av inspektioner och besikt
ningar för att säkerställa standarden på väganläggningen.

De stora delarna av övrig underhållsverksamheten är utbyten av slitlager på 
belagda vägar och upprustningar av broar för att upprätthålla byggd funktion. 
Ökade ramar 2019 och 2020 jämfört med 2018 gör att Trafikverket kan utföra 
mer underhåll dessa år. Trafikverket planerar då att åtgärda fler belagda vägar 
som inte uppfyller underhållsstandarden. 

Investeringar görs i transportsystemet för att varaktigt förbättra funktionen 
i systemet och dess påverkan på omgivningen. Åtgärderna är både stora 
investeringar och mindre trimningsåtgärder. De senare har en viktig funktion 
genom att de kan bidra till en effektivare utnyttjande av infrastrukturen och 
ökad robusthet, samt till att skapa förutsättningar för överflyttning mellan 
trafikslag, till exempel från biltrafik till gång, cykel eller kollektivtrafik. 

Åtgärder genomförs för att möjliggöra transport av gods till norra Sverige 
utan att passera Stockholm genom åtgärder på väg 50 respektive 56. Dessa 
blir klara före Förbifart Stockholm som beräknas bli klar år 2026.

TABELL 2 Åtgärder för godstransporter på väg

Id nr Väg Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

1 50 Axbergshammar–Lilla mon Örebro pågår–2018

2 50 Askersund–Åsbro Örebro pågår–2018

3 50 Medevi–Brattebro Örebro 2020–efter 2023

4 56 Kvicksund–Västjädra Västmanland 2019–2021

5 56 Bie–Stora Sundby Södermanland 2021–2023
*enligt nu gällande planer.

Basunderhåll, 
(funktion på kort sikt)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Underhåll inkl. reinvesteringar
(funktion på lång sikt)
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DIAGRAM 7 Finansiella ramar till 
underhåll väg 2018–2023, miljoner 
kronor
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Åtgärder görs för att höja och behålla bärigheten på såväl vägsträckor som 
broar som idag inte har BK1 standard. Under perioden 2018–2020 är de 
största åtgärderna väg 1012 Oxbergsbron, Bro över Indalsälven på väg 86 i 
Västernorrland samt åtgärder på E20 norr om Vårgårda och E4 i Stockholms 
län. Övriga större broåtgärder framgår av tabell 3.

TABELL 3 Större åtgärder på vägbroar

Id nr Vägnr Bro Län
Planerat  
produktionsår*

6 E4 Bro över Kalix älv vid Kalix Norrbotten 2019–2021

7 E4 ITS Essingeleden Stockholm 2018–2023

8 E4 Högakustenbron Västernorrland 2018–efter 2023

9 E6 Bro över Nordre älv Kungälv Västra Götaland 2017–2019

10 E6.20 Älvsborgsbron Västra Götaland 2018–efter 2023

11 E45 Strömsundsbron Jämtland 2019–2020

12 137 Ölandsbron Kalmar pågår–2019

13 160 Tjörnbron Västra Götaland 2018–efter 2023

14 222 Ny bro över Skurusundet i Nacka Stockholm 2018–2023

15 277 Lidingöbron Stockholm 2020–2022
*enligt nu gällande planer.

Att anpassa transportsystemet till klimatförändringarna är en utmaning för 
Trafikverket. Den ökade risken för till exempel översvämningar, ras, borts
polningar, förändringar i grundvattennivåer, skyfall, stormar och kortare 
perioder av tjäle innebär att anläggningarna måste planeras, byggas och 
underhållas med hänsyn till dagens och framtidens klimat.

TABELL 4 Åtgärder på vägar som minskar riskerna till följd av klimatförändringar

Id nr Vägnr Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

Åtgärd för  
att förhindra

16 E18 Vid Panken Värmland 2021–2022 ras/skred 

17 E20 Vid Finngösaravinen Västra Götaland 2018–2020 ras/skred 

18 E22 Bro över Helge å 
Kristianstad

Skåne 2019–2021 sänkt bärighet

19 44 Unda–Fröland Västra Götaland 2018–2020 ras/skred 

20 62 Erosionsskydd längs 
Klarälven

Värmland 2019–2021 ras/skred

*enligt nu gällande planer.

Riksdagen har antagit regeringens förslag 
om en ny bärighetsklass för vägar (BK 4) 
som möjliggör transporter med fordon 
upp till 74 ton. Lagändringen trädde i 
kraft den 1 juli 2017.

Ett preliminärt vägnät som i ett första 
skede kommer att upplåtas kommer att 
remitteras under vintern 2018. Vägnätet 
kommer att upplåtas för BK4 med start 
under sommaren 2018, och därefter 
kommer vägnätet successivt att utökas..

Bro över Kalix älv
Bro över Kalix älv i Kalix kommer under 
perioden 2019–2021 att bytas ut. I 
framtiden kommer den att klara 74-tons 
fordon samt tyngre dispenser.

Bro över Nordre älv Kungälv
Omfattande åtgärder görs för att säker-
ställa bärigheten på bron över Nordre 
älv Kungälv. Antalet körfält kommer att 
kunna utökas från två till tre i vardera 
riktningen. Utbyggnad av busskörfält 
pågår från Göteborg och kan genom den-
na åtgärd färdigställas fram till blivande 
resecentrat i Kungälv, strax norr om bron.

Ölandsbron
Under perioden 2017–2019 åren görs föl-
jande underhållsarbeten på Ölandsbron:
• byta ut samtliga rörliga lager
•  byta brons skyddande tätskikt under 

beläggningen på högbrodelen
•  reparera kantbalken på högbrodelen
•  utföra betongreparationer

E4 ITS Essingeleden. 
På sträckan Tomteboda–Bredäng 
behöver det befintliga systemet som 
övervakar och styr trafik och trafikinfor-
mation bytas ut. Samtidigt finns behov 
av investeringar i ytterligare trafikstyr-
ning och trafikinformation.
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För att förbättra miljö och säkerhet genomförs ett antal åtgärder i anslutning 
till tätorter. Därigenom får också den långväga trafiken en ökad framkomlighet. 

TABELL 5 Vägåtgärder i anslutning till tätorter

Id nr Ort Väg Län
Planerat  
produktionsår*

21 Umeå E4/12 Västerbotten 2018–2021

22 Hemavan E12 Västerbotten pågår–2018

23 Brunflo E14 Jämtland 2020–2021

24 Hofors E16 Gävleborg pågår–2018

25 Hova E20 Västra Götaland pågår–2018

26 Rinkabyholm E22 Kalmar pågår–2018

27 Linderöd E22 Skåne pågår–2018

28 Söderköping E22 Östergötland 2020–2022

29 Kåbdalis E45 Norrbotten 2020

30 Dorotea E45 Västerbotten 2019–2020

31 Sveg E45 Jämtland 2020–2022

32 Backaryd 27 Blekinge 2018–2020

33 Bor 27 Jönköping 2021–2023
*enligt nu gällande planer.

Åtgärder genomförs för ökad och säker cykling och säkra skolvägar. I det 
ingår bland annat att skapa möjligheter för ökad cykelpendling. 

TABELL 6 Åtgärder för cykelpendling

Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

622 Ljustavägen–Ö Birsta Västernorrland 2019

600 Uppsala–Lövstalot– 
Björklinge

Uppsala 2019

76 Norrtälje–Svanberga Stockholm 2019

259 Glömstavägen, cykel-
stasning Södertörn

Stockholm 2019

260 Ältastråket, cykelsats-
ning Södertörn

Stockholm 2019

953 Mälarvägen Södermanland 2019

823 Örebro–Glanshammr Örebro 2019

E6 Kärra och Rödbo Västra Götaland 2019

76 Älvkarleby–Skutskär Uppsala 2020

511 Höllviken–Stavstensudde Skåne 2020

Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

E12 Tegsnäset–Granö Västerbotten 2018

172 Arvika–Jössefors Värmland 2018

226 Skyttbrink Tullinge stn Stockholm 2018

181 Bergagärde–Herrjunga–
Remmenedal

Västra Götaland 2018

2002 Lödöse–Kärra Västra Götaland 2018

574 Kareby–Kode Västra Götaland 2018

132 Hakarp–Lekeryd Jönköping 2018

627 Timmernabben–Möns-
terås

Kalmar 2018

101 Ts-åtgärd Arrie– 
Käglinge

Skåne 2018

852 Burlöv–Lund Skåne 2018

*enligt nu gällande planer.

Trafikverket arbetar ihop med Region Halland, Region Skåne samt 
 Region Kronoberg med att utveckla turistcykellederna i södra Sverige. 
Kattegattleden sträcker sig 37 mil längs kusten mellan Helsingborg och 
Göteborg och Sydostleden 27 mil mellan Växjö och Simrishamn. Dessa 
kommer att knytas ihop med Sydkustleden. När de återstående delarna 

Umeåprojektet syftar till att skapa en 
ringled kring Umeå. Med denna lösning 
kommer framkomligheten att öka på E4/
E12 samt ge förutsättningar för Umeå 
kommun att arbeta med miljöfrämjande 
åtgärder för en bättre luftmiljö. En fjärde-
del av projektet kvarstår, i form av Västra 
länken, som binder ihop Umeå hamn 
med västra delen av kommunen. 

Ytterligare ett antal cykelvägar byggs  
i samband med utbyggnad av vägar  
med mötesseparering, exempel på  
sådana är E4 Ullånger–Docksta,  
E18 Norrtälje–Kapellskär och E45 
Ånimskog–Åmål.
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är utbyggda kommer det att innebära möjlighet till 90 mils cykling från 
Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg. 

Återstående delar som genomförs av Trafikverket under perioden 2018–2023:

TABELL 7 Åtgärder på turistcykelleder

Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

Torpavägen–Torkelstorpsvägen, Kattegattleden Halland 2018–2019

Morup–Ås, Kattegattleden Halland 2018–2019

Kivik–Ravlunda, Sydostleden Skåne 2019

Hammar–Skillinge, Sydkustleden Skåne 2021–2022
*enligt nu gällande planer.

På vägnätet genomförs ett flertal åtgärder för att skapa säkra mötesfria vägar. 
Tabell 7 visar de åtgärder längs de största vägarna som skapar längre sam
manhängande mötesfria sträckor. (Observera att numreringen i tabellen bara 
avser denna tabell och karta 3.)

TABELL 8 Nya mötesfria vägsträckor

Id Väg Vägsträcka Län
Planerat  
produktionsår*

Längd  
km

A E10 Avakko–Lappeasuando Norrbotten 2020–2022 19

B E10 Morjärv–Svartbyn Norrbotten 2019–2021 24

C 97 Södra Sunderbyn–Sävast Norrbotten 2019–2020 12

D E4 Töre–Kalix Norbotten pågår–2018 25

E E4 Salmis–Haparanda Norbotten 2018–2020 7

F E4 Sikeå–Gumboda Västerbotten 2020–2021 10

G E4 Djäkneboda–Bygdeå Västerbotten 2018–2020 9

H E4 Ullånger–Docksta Västernorrland pågår–2019 11

I E4 Kongberget–Gnarp Gävleborg 2021–2023 22

J E4/ 
Lv259

Tvärförbindelsen Södertörn Stockholm 2020–efter 2023 21

K E20 Förbi Hova Västra Götaland pågår–2018 10

L E20 Förbi Mariestad Västra Götaland 2020–2023 16

M 50 Askersund–Åsbro Örebro pågår–2018 15

N 50 Medevi–Brattebro Örebro 2020–2021 16

O E20 Götene–Mariestad Västra Götaland 2022–efter 2023 20

P E22 Förbi Söderköping Östergötland 2020–2022 10

Q E20 Förbi Skara Västra Götaland 2019–2022 8

R E20 Vårgårda–Vara Västra Götaland 2020–2023 26

S E20 Förbi Vårgårda Västra Götaland 2020–2021 4

T E20 Alingsås–Vårgårda Västra Götaland pågår–2022 15

U E22 Gladhammar–Verkebäck Kalmar 2021–2022 4

V 32 Sunneränga–Marbäck Jönköping pågår–2018 9

W E22 Förbi Rinkabyholm, Kalmar pågår–2018 6

X E22 Lösen–Jämjö Blekinge 2020–2023 14

Y E22 Sätaröd–Vä och  
förbi Linderöd

Skåne pågår–2021 16

*enligt nu gällande planer.

Säkra mötesfria vägar
Med dessa åtgärder kommer E20 att 
vara mötesseparerad år 2025 och E4 
upp till Sikeå, ca 50 km norr om Umeå, 
år 2023, förutom genom tätorterna 
Härnösand och Örnsköldsvik. 

Hela sträckan E4 Helsingborg–Gävle 
kommer att ha motorvägsstandard när 
sträckan Ljungby–Toftanäs (Id nr 47) är 
utbyggd år 2021.

Väg 50 kommer att vara mötesseparerad 
mellan Motala och Lindesberg med 
reservation för delen Nykyrka–Brattebro 
(vägplan pågår). 

Längs väg 97 Södra Sunderbyn–Sävast 
genomförs åtgärder för att förbättra 
framkomligheten och trafiksäkerheten. 
Åtgärden utgör sista etappen för en helt 
mötesfri väg mellan Boden och Luleå. 
Särskilt fokus läggs på att skapa goda  
cykelmöjligheter och på busshållplat-
sernas utformning samt väg till och från 
dessa.

KARTA 2 Turistcykellederna,  
Kattegattleden, Sydkustleden och 
Sydostleden

Kattegattleden

Syd-
kustleden

Sydostleden

Göteborg

Simrishamn

Helsingborg

Växjö

Malmö
Landskrona

Trelleborg
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Kristianstad
Ängelholm
Båstad
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KARTA 3 Nya mötesfria vägsträckor 
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Hastigheterna anpassas efter vägarnas 
säkerhetsstandard. Fram till år 2025 
kommer 425 mil statlig väg att skyltas 
om i olika etapper. På vägar som mittse-
pareras med mitträcke kan hastigheten 
normalt höjas till 100 km/tim. På vägar 
utan mitträcke kommer hastigheten att 
sänkas till 80 km/tim, med undantag för 
vägar med lite trafik, under 2 000 fordon 
per årsmedeldygn.

Trafikverket har föreslagit att auto-
matiserade nykterhetskontroller införs 
på samtliga hamnar med förarbunden 
färjetrafik samt vid Öresundsbron (i 
dagsläget 23 hamnar). Detta är en viktig 
del i strävan efter en ökad nykterhet 
i trafiken och i trafiksäkerhetsarbetet 
i stort. Trafikverket föreslår också att 
nykterhetskontroller införs vid fler typer 
av trafikintensiva platser, såsom större 
parkeringsplatser, gränsövergångar och 
kontrollplatser efter väg.
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E6 Kungsbacka–Mölndal, Faunapassage vid Sandsjöbacka

Miljöåtgärder syftar både till att minska trafikens och infrastrukturens nega
tiva omgivningspåverkan på miljön och på människors hälsa och till att till
föra positiva värden och funktioner. Under perioden genomförs åtgärder för 
att förbättra miljön i befintligt vägnät. Dessa medför i allmänhet inga större 
trafikala konsekvenser. Nedan redovisas de åtgärder som under byggtiden 
bedöms få en påverkan på trafiken.

TABELL 9 Trafikpåverkande miljöåtgärder på väg

Under perioden ska Trafikverket etablera servicenivåer för Trafikledning på 
väg. Det ska leda till att det blir tydligare för trafikanter vilken service som 
kan fås på en sträcka, samt att förmågan att leda trafiken förbättras. Det inne
bär att det i beslutstödet för trafikledning byggs in sätt att hantera olika typer 
av händelser som kan inträffa på vägen, med hänsyn tagen till de unika för
utsättningar som råder på just den platsen. Det ingår också att säkerställa att 
rätt tekniska förutsättningar finns för att få fram och förmedla information. 

Sträckorna som planeras utrustas för högre servicenivå under perioden 
 kommer att finnas framför allt i Göteborgs och Stockholmsområdet.

Id nr Väg Sträcka Län Åtgärd
Planerat  
produktionsår*

34 E4/584 Bornsjön Stockholm Vattenskydd 2018–2019

35 E4 Rotebro Stockholm Lågbullrande beläggning 2018

36 E4 Hallunda Stockholm Lågbullrande beläggning 2018

37 E4 Upplands Väsby och Arlanda Stockholm Vattenskydd, faunapassage 2019–2020

38 E4 Bergshamraleden–Järva krog Stockholm Vattenskydd, faunapassage 2019–2020

39 E6 Kungsbacka–Mölndal Västra Götaland Faunapassage pågår–2018

40 E6 Bällskär–Backadal Västra Götaland Bullerskärm 2018–2019

41 E22 Jämjö–Brömsebro    Blekinge Faunapassage 2020

42 E65 Lemmeströtorp     Skåne Faunapassage pågår–2019

43 21 Hässlehom–Kristianstad (vid Ekeberg)  Skåne Faunapassage 2018–2019

44 97 Sunderbyn–Sävast Norrbotten Vattenskydd 2020

45 Infarter till Visby Gotland Vattenskydd 2018–2019

46 646 Ingarövägen Stockholm Vattenskydd 2018–2019
*enligt nu gällande planer.
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Åtgärder i järnvägssystemet
I avsnittet redovisas åtgärder på järnvägsnätet, både underhåll och inves
teringar. Åtgärderna är markerade med symboler som illustrerar att de har 
bäring mot tabeller i texten som visar olika typer av åtgärder, till exempel 
för godstransporter.

KARTA 4 Åtgärder i järnvägssystemet, exklusive stängsling 
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") Reinvesteringar
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$+ Kapacitet

Flöde
Stockholm–Köpenhamn
Malmö–Oslo
Hallsberg–Narvik
Gävle–Borlänge–Kil–
Göteborg
Stockholm–Göteborg
Stockholm–Oslo
Stockholm–Västerås–
Örebro
Stockholm–Umeå
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Vid planering av vidmakthållande av järnvägssystemet är inriktningen att 
 följande åtgärdsgrupper ska ha högst prioritet:

 • Säkerhetssyftande åtgärder

 • Basunderhåll samt av regering eller ledningen på Trafikverket särskilt beslu
tade åtgärder. 

 • Redan pågående reinvesteringar

 • Åtgärder på sträckor som riskerar nedsättning av anläggningens funktion 
eller annan kraftig störning av trafiken. Prioriteringsordningen är här: 1) 
 storstadsområden eller större sammanhängande stråk, 2) banor viktiga för 
gods och resandetrafik samt 3) banor med mindre eller ringa trafik.

Basunderhållet är grunden i underhållet. Det ska se till att anläggningens  
funktion ständigt upprätthålls. Det består både av förebyggande och avhjälpande  
underhåll, där ambitionen är att göra andelen förebyggande större, för att 
uppnå den rätta balansen ur ett livscykelkostnadsperspektiv (LCC). Merparten 
av de brister som kräver avhjälpande underhåll åtgärdas innan trafiken störs av 
dem. För de direkt trafikstörande bristerna ligger fokus på att åtgärda uppkomna 
fel snabbare i storstadsregionerna och på de större stråken. Inställelsetiden – 
den tid som den kontrakterade entreprenören har på sig att vara på plats för att 
åtgärda uppkomna brister – är där kortare än på övriga delar av järnvägsnätet.

KARTA 5 Inställelsetid för entreprenören i rusningstrafik

© Bakgrund: Lantmäteriet, CC BY 4.0
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Basunderhållsentreprenörens inställelsetid för felavhjälpning varierar ofta 
över dygnet (kortare inställelselsetid i rusningstrafik). På vissa ställen har 
också specifika delar av anläggningen (till exempel för biltrafiken viktiga 
plankorsningar) särskilda inställelsetider. Karta 5 visar den inställelsetid som 
gäller för entreprenören på större delen av anläggningen i rusningstrafik. 

Under de kommande åren, fram till 2026, kommer Trafikverket att införa en 
ny indelning av anläggningen i 6 olika så kallade underhållsnivåer. Varje nivå 
har sina krav på inställelsetid, men också till exempel på hur ofta besiktning 
ska utföras. Indelningen innebär att basunderhållet ytterligare anpassas efter 
hur stor trafikeringen, både avseende antal tåg och vikt, på aktuellt avsnitt är. 
På nivå 1 och 2 förväntas det skapa en förbättrad funktionalitet, medan nivå 
3–6 kan ge en något försämrad funktionalitet i form av ökat antal trafikstör
ningar. Denna styrning förväntas också bidra till omfördelningen av under
hållsinsatserna från basunderhåll till reinvesteringar. Karta 6 visar indelning
en i Underhållsnivåer, som alltså successivt införs under de kommande åren. 

KARTA 6 Underhållsnivåer som införs de kommande åren

© Bakgrund: Lantmäteriet, CC BY 4.0
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Reinvesteringar utgör den andra stora delen av underhållet. Trafikverkets 
målsättning är att öka andelen reinvesteringar jämfört med basunderhåll 
för att på så sätt öka kostnadseffektiviteten. Det finns ett uppdämt behov av 
 reinvesteringar – med andra ord ett eftersläpande underhåll – för vilket 
fokus under planperioden 2014–2025 har legat på att återta främst i stor
stadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, samt på de stora stråken 
däremellan. 

Eftersläpande spårunderhåll resulterar på vissa ställen i att högsta tillåtna 
hastighet för tågen måste sättas ned. Målsättningen i nuläget är att Södra och 
Västra stambanan ska vara fria från nedsättningar (eller nämnvärd risk där
för) från och med Tågplan 2020. Några år in i perioden kommer åtgärder på 
andra större stråk, bland annat Ostkustbanan, Värmlandsbanan och Malmba
nan, att leda till ett återtagande av det eftersläpande underhållet också där. 
De kommer även att medföra att risker för hastighetsnedsättningar försvin
ner. På de mindre stråken kan dock det eftersläpande underhållet öka under 
perioden fram till 2023. 

DIAGRAM 8 Hastighetsnedsättning på grund av dåligt spår eller dålig räls, kilometer vid 
årets början
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Under perioden fram till 2017 visade antalet kilometer spår med hastighets
nedsättning på grund av dåligt spår eller dålig räls en brant ökning. Detta var 
till stor del beroende på en allt fortare nedbrytning av de så kallade VSP 
rälerna – räler tillverkade fram till början av 80talet som var behäftade med 
fabrikationsfel. Den nedåtgående trenden från 2017 utgör med andra ord 
ett trendbrott, som är resultatet av att dessa och andra räler byts ut. Värt att 
observera är dock att prognoserna för åren 2020–2021 bygger på att ingen  
av de risker för ytterligare nedsättningar, som är annonserade i Järnvägsnäts
beskrivningen (JNB), faller ut under de närmsta åren. 

Investeringar görs i järnvägsnätet för att varaktigt förbättra funktionen i sys
temet. Åtgärderna är både stora investeringar och mindre trimningsåtgärder. 
De senare har en viktig funktion genom att de kan bidra till ett effektivare 
utnyttjande av infrastrukturen och ökad robusthet.

Reinvesteringar bygger bort brister i 
anläggningen. Görs de i tid minskar den 
totala livscykelkostnaden.

Trafikverket ökar reinvesteringstakten 
från 2019 och framåt. 
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Regeringen har angett att utbyggnad av höghastighetsjärnväg ska starta med 
sträckorna Järna–Linköping (Ostlänken) och Hässleholm–Lund under plan
perioden 2018–2029. Trafikverket driver två projekt för höghastighetsbanor: 
Ostlänken, delen Järna–Linköping (exklusive passagen genom Linköping)  
är insänd till miljödepartementet för tillåtlighetsprövning. För sträckan 
Hässleholm–Lund pågår förberedelser för att handla upp en järnvägsplan 
och för sträckan Göteborg–Borås avslutas pågående arbete och ett omtag 
förbereds. Åtgärdsvalsstudier pågår för sträckorna Linköping–Borås  
och Jönköping–Malmö det vill säga resterande sträckor för att skapa ett 
höghastighetsnät Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö, är under 
avslutning. 

Byggnation av Ostlänken planeras påbörjas 2022 och beräknas pågå även 
efter planperioden för den nya nationella transportplanen, 2029. För sträckan 
Hässleholm–Lund planeras byggstart i slutet av planperioden. Trafikverket 
har i förslaget till Nationell Plan föreslagit ytterligare etappvisa utbyggnader 
av övriga sträckor. År 2017 påbörjades projektet Händelö  (Kardonbanan), 
som har stark koppling till Ostlänken. 

KARTA 7 Höghastighetsjärnvägar
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Ett flertal större åtgärder genomförs för att förbättra möjligheterna för 
 gods transporter på järnväg. 

TABELL 10 Åtgärder för förbättrade godstransporter på järnväg

Id nr Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

1 Söderhamn–Kilafors Gävleborg pågår–2018

2 Kil–Öxnered Värmland, Västra Götaland pågår–2019

3 Kilafors–Holmsveden Gävleborg pågår–2020

4 Kardonbanan (fd anslutning  
kombiterminal Händelö)

Östergötland pågår–2020

5 Gävle–Ockelbo STAX 25 Gävleborg 2019–2021

6 Gävle hamn, järnvägsanslutning Gävleborg pågår–2021

7 Spårbyte + fjärrblockering  
Herrljunga–Borås

Västra Götaland 2021

8 Älmhult–Olofström,  
spår och spårväxelbyte

Blekinge 2020–2021

9 Malmbanan, bangårdsförlängningar 
m.m. 

Norrbotten pågår–2022

10 Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, 
Malandstriangeln m.m.

Västernorrland 2018–2022

11 Spårbyte Borås–Varberg Västra Götaland, Halland 2022

12 Norrbotniabanan, delen Umeå–Dåva Norrbotten 2018–2023

13 Godsstråket Storvik–Frövi Gävleborg 2018–efter 2023

14 Hallsberg–Degerön, dubbelspår Örebro pågår–efter 2023
*enligt nu gällande planer.

Delar av järnvägssystemet har inte efterfrågad kapacitet. För att åtgärda en 
del av bristerna genomförs utbyggnad av ökad spårkapacitet. 

TABELL 11 Kapacitetshöjande åtgärder på järnväg

Id nr Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

15 Strängnäs–Härad, dubbelspår Södermanland pågår–2018

16 Sträckan Åstorp–Teckomatorp Skåne pågår–2021

17 Dingersjö, Mötesstationer och  
kapacitetsförstärkning

Västernorrland pågår–2021

18 Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad Skåne 2020–2023

19 Sundsvall C–Dingersjö,  
dubbelspårsutbyggnad

Västernorrland 2020–efter 2023

20 Tomteboda–Kallhäll Stockholm pågår–efter 2023

21 Ostlänken, höghastighetsjärnväg Östergötland 2022–efter 2023

22 Olskroken, planskildhet Västra Götaland 2018–efter 2023

23 Västlänken, Göteborg Västra Götaland 2018–efter 2023

24 Varberg, dubbelspår (tunnel) inkl. resecentrum Halland 2019–efter 2023

25 Lund (Högevall)–Flackarp–Arlöv, utbyggnad 
till fyrspår

Skåne pågår–efter 2023

*enligt nu gällande planer.

Merparten av de större reinvesteringarna på järnväg som är planerade för 2017 
och 2018 sker på Västra och Södra stambanan. Främst handlar det om spår 
och kontakledningsbyten. Den enskilt största åtgärden under hela perioden 

Gävle hamn: Alla godståg kan köra 
direkt till och från hamnen oavsett var 
de kommer ifrån. Växling och byte från 
ellok till diesellok på godsbangården 
behövs inte längre. Det innebär en stor 
minskning av kostnaderna för hamnens 
godskunder samt att en enkelresa till 
och från hamnen kommer gå 30–45 
minuter snabbare.

Hallsberg–Degerön: Vi bygger dub-
belspår så att fler tåg ska kunna gå på 
banan och transporttiderna ska minska. 
Idag leds godståg om via andra banor 
på grund av kapacitetsbrist. Risken för 
störningar på sträckor med enkelspår 
är stor. Sträckorna Frövi−Hallsberg och 
Degerön−Mjölby är redan dubbelspåriga.

Göteborgs hamnbana och Marieholms
bron: Innebär att fler tåg kan trafikera 
sträckan effektivt och miljövänligt. 
Utbyggnaden bidrar även till att godset 
kan flyttas över från lastbil till tåg.

Malmbanan: Alla mötesstationer 
på sträckan Kiruna–Riksgränsen är 
förlängda för att klara en hinderfrihet på 
minst 750 m. På sträckan Luleå–Kiruna 
fortgår produktionen för att förlänga de 
mötesstationer som finns i nuvarande 
nationella plan för transportsystemet 
(Gammelstad och Lappberg återstår av 
totalt 8 st). 

Åstorp–Teckomatorp: Syftet är att bibe-
hålla godstrafikens utvecklingsmöjlighe-
ter och införa persontrafik på banan. När 
upprustningen är klar kommer sträckan 
att trafikeras av både persontåg och fler 
godståg. 

Lund–Arlöv: Södra stambanan mellan 
Malmö och Lund byggs ut från två till 
fyra spår. Kapaciteten ökar på sträckan 
och järnvägstrafiken blir mindre 
känslig för störningar. Delar av sträckan 
byggs under marknivå för att minska 
bullerstörningar. Fler passager byggs 
över spåren för att öka tillgängligheten i 
samhällena. Tre stationer byggs om och 
en helt ny station byggs vid Klostergår-
den i södra Lund.

Strängnäs–Härad: Dubbla spår på 
sträckan mellan Strängnäs och Härad 
samt ett nytt resecentrum. Målet är 
att komma till rätta med förseningarna 
längs Svealandsbanan och att ge möjlig-
het till ökad turtäthet. I första hand göra 
det möjligt med halvtimmestrafik med 
extratåg.
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2018–2023 är upprustning av broar och järnvägsanläggning vid Getingmid
jan i centrala Stockholm. Samtliga dessa åtgärder bidrar till att återta det efter
släpande underhållet i storstad, samt att halvera det på de större stråken. 

Nedanstående tabell visar de största planerade reinvesteringarna på de 
delar av järnvägsnätet som ligger utanför de trafikflöden som särredovisas i 
slutet av denna rapport. 

TABELL 12 Större reinvesteringar på järnväg exkl. åtgärder redovisade på utpekade 
trafikflöden

Id nr Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

26 Stora Helvetet järnvägsbank Jämtland pågår–2018 

27 Borås bangård ktl-upprustning Västra Götaland 2018

28 Flens övre–Eskilstuna, spår och växelbyte Södermanland 2019

29 Falköping–Mullsjö, rälsbyte Västra Götaland 2019

30 Avesta/Krylbo–Hedemora, spårbyte Dalarna 2020

31 Mullsjö–Bankeryd, rälsbyte Jönköping 2020

32 Ställdalen–Frövi, ktl-upprustning inkl 
bangårdar

Örebro 2019–2020

33 Öxnered–Håkantorp, spår och växelbyte Västra Götaland 2020

34 Oskarsström–Åled spårbyte Västra Götaland 2020

35 Helsingborg–Teckomatorp, spår och 
växelbyte

Skåne 2020

36 Borås–Hillared, spår och växelbyte Västra Götaland 2020

37 Västeraspby–Långsele, spår och växelbyte Västernorrland 2021

38 Tunnlar Bohusbanan, reparationer Västra Götaland 2018–2021

39 Västeraspby–Långsele ktl-upprustning Västernorrland 2021–2022

40 Vänersborg Trollhättekanal, brobyte Västra Götaland 2021–2022

41 Borås, ställverksbyte ställarställverk Västra Götaland 2021–2022

42 Borås–Varberg, kontaktledningsupprustning Västra Götaland, 
Halland

2020–2022

43 Värnamo, ställverksbyte ställarställverk Jönköping 2022–2023

44 Oxelösund–Flens övre, ktl-upprustning. Södermanland 2023–efter 2023
*enligt nu gällande planer.

Inga större åtgärder för att anpassa järnvägssystemet till klimatförändringar 
har ännu planerats för genomförande under perioden. Däremot genomförs 
mindre åtgärder och planering utifrån identifierade behov.

Ombyggnad av bron över Trollhätte 
kanal i Vänersborg. Bron ligger på Älvs-
borgsbanan, som är betydelsefull inte 
minst som omledningsbana till Västra 
stambanan. Åtgärden kommer under 
genomförandet att ha påverkan både på 
järnvägstrafiken och sjötrafiken.

Upprustning av Norra Ådalsbanan mel
lan Långsele och Västeraspby. Banan 
har idag hastighetsnedsättningar och har 
länge varit i behov av upprustning, inte 
minst för att möta skogsindustrins behov 
av transporter till Sundsvall. Åtgärderna 
återställer hastigheten till 70 km/tim, 
samt ökar driftsäkerheten.
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Arbetet med halvering av antalet dödade inom järnvägen till 2020 fortsätter 
enligt plan. Utpekade sträckor stängslas och där det behövs kompletteras 
stängsel med kameraövervakning. Planering av åtgärder på ytterligare sträckor 
pågår och planering av åtgärder inom stationsområden kommer att påbörjas.

Vi planerar också för andra åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträ
dande. Ett exempel är pyramidmattor som visar god effekt vid plankorsningar 
och plattformsändar

KARTA 8 Stängslingsåtgärder på järnväg
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! Planerad stängsling 2018
! Planerad stängsling 2019
! Planerad stängsling 2020-2023
! Stängslat

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!
!
!!!

!

!!

!!

!

!

!
!
!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!!
!!
!!

!!!
!

!

!

!

!

!
!!

!!!

!
!

!!

!!!

!

!

!

!

Pyramidmattor är mattor med 15–20 
centimeter höga pyramider som förhindrar 
personer att gena över spåren. Det är ett 
bra komplement till stängsling. 

Göteborg

Malmö

Stockholm
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Arbetet med halvering av antalet dödade inom järnvägen till 2020 fortsätter 
enligt plan. Utpekade sträckor stängslas och där det behövs kompletteras 
stängsel med kameraövervakning. Planering av åtgärder på ytterligare sträckor 
pågår och planering av åtgärder inom stationsområden kommer att påbörjas.

Vi planerar också för andra åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträ
dande. Ett exempel är pyramidmattor som visar god effekt vid plankorsningar 
och plattformsändar

KARTA 8 Stängslingsåtgärder på järnväg

!

!!
!
!
!
!

!

!

!!

!
!

!!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!!

!

!
!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!!

!

!

!

!

!!!!!!!
!!

!
!!

!
!

!!
!
!

!!

!

!!

!

!

!!

!

!
!

!

!

!

!!
!!!!
!!

!!!

!
!

!

!
!

!

!

!
!
!!!!

!

!

!!

!!

!!

!

!!!
!

!

!

!

!

!

!

Kolbäck

Uppsala

Falköping
Herrljunga

Göteborg

Frövi

Hal lsberg

Lund

Nässjö

Laxå

Gårdsjö

Skövde

Västerås

Norrköping

Bollnäs

Mjö lby

Linköping

Bräcke

Alvesta

Katrineho lm

Hässleho lm

Halmstad

Flen

Öxnered

Eskilstuna

Ängelholm

Malmö

Södertälje

Järna

Arlanda

Stockholm

Avesta
Krylbo

Borlänge

Gävle

Storvik

Fagersta
Ställdalen

Ludvika

Malung

Mora

Sveg

Östersund

Ockelbo

Ljusdal

Ånge

Långsele

Härnösand

Sundsvall

Gällivare

Råtsi

Vassijaure

Hoting

Storuman

Vännäs
Umeå

Hällnäs

Bastuträsk Ske llefteå

Älvsbyn

Boden

Luleå

Morjärv

Haparanda

Mellansel

Örnskö ldsvik

Sala

Västervik

Kristinehamn
Karlstad

Kil

Mellerud

Strömstad

Uddevalla
Håkantorp

Varberg

Ystad

Karlskrona

Jönköping

Kalmar

Värnamo

Vaggeryd

Åstorp

Emmaboda

Nyköping

Arvidsjaur

Söderhamn

Peuravaara

Kristianstad

Borås

Kiruna

Holmsund

Piteå

Ropsten

Svappavaara

 © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

! Planerad stängsling 2018
! Planerad stängsling 2019
! Planerad stängsling 2020-2023
! Stängslat
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Vid investeringar genomförs åtgärder för att minska miljöpåverkan på 
omgivningen. Exempel från åtgärder som genomförs under perioden är 
sträckan mellan Lund och Arlöv där delar byggs under marknivå för att 
minska bullerstörningar, och fler och bättre passager byggs över spåren för 
att öka tillgängligheten i samhällena. Omfattande bulleråtgärder genomförs 
i Hallsbergs tätort inom projektet Hallsberg–Degerön.

En annan typ av åtgärd med positiv påverkan på miljön är elektrifiering av 
direktanslutningen till Gävle hamn. Det innebär att man kan köra med ellok 
istället för diesellok direkt till och från ny bangård vid Gävle hamn. 

European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EUgemensamt 
signalsystem som på sikt gör driften av jänrvägen mer flexibel och gör det 
enklare för tågtrafik mellan länderna. Införandet innebär att Trafikverket 
kommer att byta ut samtliga signalställverk byts ut till moderna, standar
diserade datorställverk utrustade med ERTMSteknik. Under perioden pla
neras ERTMS att driftsättas på Malmbanan mellan 2021–2023 och på Södra 
stambanan kommer de första driftsättningarna att ske under 2023. ERTMS 
beräknas vara infört i sin helhet 2035. Under utbyggnaden kommer det att 
finnas sträckor med trafik som har kvar det gamla systemet. Därför kommer 
tågen att behöva teknisk utrustning ombord som klarar båda systemen. 

Samordnat med ERTMS vidtas åtgärder för att möjliggöra att man kan fjärr
styra tågklareringen även på kvarvarande sträckor. Tekniken möjliggör att 
tågen kan styras på distans från någon av våra trafikledningcentraler. Moder
niseringen möjliggör också att ställverken kan övervakas från en driftledning, 
något som ger ökad robusthet och möjliggör en effektivare förvaltning av 
signalsystemet. 

KARTA 9 Driftssättning av ERTMS
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Redan införd
2021–2023
2023–2025
2026–2027
2026–2030

Övriga Sverige klart 2035
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! År 2020 System H (ATC-systemet)
År 2021 System E2 (ERTMS level 2)
År 2022 System E2 (ERTMS level 2)
År 2023 System E2 (ERTMS level 2)

KARTA 10 Driftssättning av ERTMS på Malmbanan
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Trafikverket digitaliserar hela processen kring tågledning. Ett nationellt tra
fikledningssystem införs för att styra järnvägstrafiken samtidigt som arbetet 
med att planera och leda tågtrafiken i samarbete med tågbolag och entre
prenörer digitaliseras för att öka kapacitet och punktlighet för resenärer och 
godstransportörer samt skapa en mer pålitlig tågtrafik. Digitaliseringen av 
tåglägestjänsten bygger på digitaliseringen av anläggningsdata samt de två 
projekten. 

 • MPK – Marknadsanpassad planering av kapacitet. Med moderna arbetssätt 
och verktyg skapar vi enklare, snabbare och mer transparent planering av 
tågtrafiken. Vi förbättrar för kunder som vill beställa tid i spåren. Vi får ett 
bra underlag för en optimerad styrning av tågtrafiken. 

 • NTL – Nationellt tågledningssystem. Vi inför en nationell tågledning för att 
skapa en effektivare och mer flexibel styrning av tågtrafiken. Vi automati
serar i stort styrningen av tekniken och kan istället fokusera på proaktiv 
och konfliktlösande planering. Arbetet ska genomföras på ett sådant sätt 
att driftstörningar minimeras. 

Till 2023 ska de tre projekten ANDA, MPK och NTL vara genomförda och 
Trafikverket därmed kunna leverera en digitaliserad tåglägestjänst med tåg
bolag och järnvägsentreprenörer. ANDA blir klar under 2019, MPK blir klar 
under 2020 och en begränsad erfarenhetsdrift för det nya nationella tågled
ningssystemet (NTL) sker under 2020 på fyra sträckor och därefter sker ett 
fortsatt systematiskt införande på återstående sträckor.

FIGUR 2 Digitalisering av tåglägestjänsten

ANDA
Anläggningsdata

Planera

Projektera

Bygga

Underhålla

Riva

Tågplan/tidtabell nästa år

Produktionsplan/tidtabell 
nästa dygn

Data om dagens järnvägsnät

Data om dagens 
och framtidens 

järnvägsanläggning

Planering av
kapacitet
(MPK)

Tågledning
(NTL)

Signalställverk

Data om järnvägen

Data om vägen

ANDAanläggningsdata. Skapar förut-
sättningar för en fungerande hantering 
av information om väg-, järnväg- och 
IT-infrastruktur. Denna data ligger 
bland annat till grund för planering och 
styrning av tågtrafiken.



TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 31

Åtgärder för att förbättra förutsättningar för hållbar stadsmiljö 
Den politiska inriktningen visar på ett ökat fokus på miljö, tillgänglighet och 
säkerhet i tätorter samt förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande. 

TABELL 13 Åtgärder som bedöms bidra till ökat bostadsbyggande

Åtgärd Län
Planerat  
produktionsår*

E10 Kirunaprojektet Norrbotten pågår–2020

E12 Umeå–Västra länken Västerbotten 2018–2021

Vega trafikplats och pendeltågsstation Stockholm pågår–2019

E18 Arninge hållplats Stockholm 2018–2020

E4/259 Tvärförbindelsen Södertörn Stockholm 2020–efter 2023

E45 Falutorget–Marieholm Göteborg pågår–2021

Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum Halland 2019–efter 2023

Kontinentalbanan, Malmö Skåne 2018

Fyrspår Lund (Högevall)–Arlöv Skåne pågår–efter 2023
*enligt nu gällande planer.

Många av de infrastrukturåtgärder som genomförs har betydelse för trans
portsystemets funktion utan att det direkt går att härleda en viss volym 
bostäder för respektive åtgärd. De stora beslutade infrastrukturåtgärderna 
har särskild betydelse eftersom de bidrar till kraftig ökning av kapaciteten i 
transportsystemet. I flera fall påverkar de också bostadsbyggandet storregio
nalt. Exempel på sådana åtgärder som pågår under perioden är Förbifart 
Stockholm, Mälarbanan, tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm liksom 
åtgärderna i Västsvenska paketet i Göteborg.

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. 
Syftet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för 
att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik och 
cykel. 

TABELL 14 Åtgärder för att främja hållbara stadsmiljöer 

Kommun/landsting Åtgärd

Umeå Ombyggnation av Vasaplan (bytespunkt för  
kollektivtrafik), BRT-åtgärder stomlinje 1

Sundsvall Åtgärder vid knutpunkten Navet mm

Karlstad BRT-lösning

Stockholm Förlängning av spårvägslinje 7 
Kungsträdgården–T-centralen

Linköping Kollektivtrafikåtgärder

Jönköping Tre åtgärder i planerat i BRT-stråk

Göteborg Utveckling av bytespunkt Svingeln  
(delen hållplatsombyggnad och bussgata)

Helsingsborg Helsingborgsexpressen (BRT-koncept)

Lund Spårväg

Malmö Elbussar, Malmöexpressen 2 (BRT-koncept)

Järnvägen genom centrala Varberg dras 
delvis i tunnel. När Varbergstunneln är 
färdig kommer nuvarande järnvägsspår 
och godsbangård att tas bort från cen-
trala Varberg vilket skapar möjligheter 
till att bygga en helt ny stadsdel. Åtgär-
den bedöms skapa förutsättningar för 
totalt 5200–5700 bostäder. 

Haninge kommun planerar för den nya 
stadsdelen Vega. För att möta framti-
dens behov av kommunikationer till och 
från området bygger Trafikverket nu en 
ny pendeltågsstation (klar 2019) och en 
ny trafikplats (klar 2018). 

Gruvbrytningen i Kiruna gör att stora 
delar av nuvarande centrum kommer att 
bli industriområde. Trafikverket arbetar 
tillsammans med Kiruna kommun för 
att få ett nytt fungerande centrum på 
en annan plats. Målet är att skapa ett 
bostadsbyggande som harmoniserar 
med väg- och järnvägsinfrastrukturen. 
Nuvarande E10 flyttas med start 2017 
och en permanent lösning för att ersätta 
den gamla järnvägsstationen är under 
utredning.
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Under perioden genomförs åtgärder för att förbättra restiden och turtätheten 
för kollektivtrafiken. Detta ökar pendlingsmöjligheten och skapar förutsätt
ningar för en ökad kollektivtrafik och enkla byten mellan olika trafikslag.

TABELL 15 Åtgärder för förbättrad kollektivtrafik

Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och 
plattformar m.m.

Västernorrland 2022–efter 2023

Säter, mötesspår och bredare perrong Dalarna 2020

Flemingsberg, ytterligare plattformsspår Stockholm pågår–2018

Vega Pendeltågstation Stockholm pågår–2019

E18 Arninge resecentrum Stockholm 2018–2020

E18 Danderyd–Arninge Stockholm 2018–2021

Tomteboda–Kallhäll Stockholm pågår–efter 2023

 E6 Jordfallsmotet–Kungälv Västra Götaland pågår–2019

Västsvenska paketet Västra Götaland pågår

Sandhem–Nässjö,ökad hastighet och kapacitet Jönköping 2019–2021

Lund (Högevall)–Flackarp–Arlöv fyrspår Skåne pågår–efter 2023
*enligt nu gällande planer.

Alla resenärer ska ha möjligheten att ta sig fram självständigt på järnvägssta
tionen och ta del av kollektivtrafiken. När våra stationer blir mer tillgängliga 
har fler resenärer möjlighet att välja tåget.

TABELL 16 Åtgärder för bättre tillgänglighet på stationer

Station Län
Planerat  
produktionsår* Station Län

Planerat  
produktionsår*

Vännäs Västerbotten 2018 Stockholm c Stockholm 2019–2020

Ljusdal Gävleborg 2018 Säffle Värmland 2020

Åmål Västra Götaland 2018 Strömstad Västra Götaland 2020

Mariestad Västra Götaland 2018 Lidköping Västra Götaland 2020

Framnäs Västra Götaland 2018 Kinna Västra Götaland 2020

Jönköping Jönköping 2018 Värmamo Jönköping 2020

Osby Skåne 2018 Falkenberg Halland 2020

Höör Skåne 2018 Helsingborg C Skåne 2020

Eslöv Skåne 2018 Kristianstad Skåne 2020

Vindeln Västerbotten 2019 Älvsbyn Norrbotten 2021

Sundsvall västra Västernorrland 2018–2019 Jörn Västerbotten 2021

Sävsjö Jönköping 2019 Göteborg C Västra Götaland 2021

Karlskrona Blekinge 2019 Flen Södermanland 2022

Ronneby Blekinge 2019 Barkarby Stockholm 2019–2023

Säter Dalarna 2020
*enligt nu gällande planer.

Tillhandahållandet av trafikinformation på järnväg är under förändring. 
Automatiserade utrop och annonseringar har genomförts. Arbetet fortsätter 
och planeras att vara slutfört 2021. Samtliga 530 stationer med resandeutbyte 
kommer åtgärdas för att ge en bättre service till resenärer och kostnadseffek
tivare drift, till exempel sätts dynamiska skyltar upp. Stationerna utrustas 
även med pratorer som ger stöd till synskadade. 
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Åtgärder för transporter inom sjö – och luftfart
Mälarprojektet är ett samlingsnamn för objekten Södertälje sluss och kanal, 
Mälarfarleden samt för utbyggnaden av hamnarna i Västerås och Köping. 
Målet är att öka sjösäkerheten och att kunna ta emot större fartyg med  
större godsmängder. Ombyggnaden av Södertälje sluss har startat och  
tillsammans med muddring av farleden i Mälaren och hamnarna beräknas  
allt vara klart 2019. Hjulstabron behöver byggas om för större fartyg. 
Hjulsta bron ingår inte i gällande nationell plan.

Kommunikationer till Sälen/Trysilområdet behöver förbättras för att 
besöksnäringen ska utvecklas i regionen. Befintlig landningsbana vid flyg
platsen i Rörbäcksnäs förlängs och ett nytt handelsområde etableras intill 
flygplatsen. Utbyggnaden medför att väg 1053 dras om i ny sträckning söder 
om landningsbanan. Flygplatsen och den nya vägen beräknas vara klara i 
slutet av 2019.

Avtalad ickekommersiell kollektivtrafik 
Trafikavtal innebär att Trafikverket betalar ersättning till trafikföretag för 
interregional kollektiv persontrafik med flyg, tåg, båt eller buss. Avtalen 
avser sträckor där det inte finns kommersiella förutsättningar att driva  
kollektivtrafik. Trafikverket ansvarar även för statens avtal om linjesjö farten 
till Gotland. 

Samverkansavtal träffas med Regional kollektivtrafikmyndighet där Tra
fikverket delfinansierar trafik som avtalas av kollektivtrafikmyndigheten. 
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KARTA 11 Sträckor med trafikavtal

Stockholm
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Sundsvall
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Luleå
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Vilhelmina Lycksele

Hemavan
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Funäsdalen Åsarna
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Ljusdal

Övertorneå
Överkalix

Kalix

Piteå

Jörn

Älvsbyn

Malung

Sälen

Hede

Strömsund

Dorotea

Orsa

Gällivare

Kalmar

Jönköping

Linköping

Gävle

Narvik

Falun

Borlänge

Nordmaling

Härnösand

Vimmerby

Halmstad

Trondheim
Storlien

Jörn

Bastuträsk

Bräcke

Ånge

Motala

Hallsberg

Mjölby

Värnamo

Västervik

Ludvika

Hultsfred

Örebro
Karlstad

Nässjö

Kramfors

Färja
Trafikavtal färjetrafik

Flyg
Trafikavtal flygtrafik
Flyglinje med trafikplikt men ej avtal
Flygplats

Samverkansavtal buss
Viss avtalad busstrafik, Norrlandskusten
Viss avtalad busstrafik, övriga busslinjer

Tåg

Samverkansavtalad tågtrafik
Trafikavtal tågtrafik

Norrtåg

Avtalet avser Avtalstidens slut

Avtal med trafikföretag

Flyg 2019

Nattåg övre Norrland      2020

Gotlandstrafiken 2027

Avtalet avser Avtalstidens slut

Samverkansavtal tåg (med RKM)

Nässjö–Halmstad 2018

Stångådal/Tjust (Linköping–Kalmar/
Västervik)

2020

Norrtåg 2021

Tåg i Bergslagen 2021

Avtalet avser Avtalstidens slut

Samverkansavtal buss (med RKM)

Samverkande system  
(13 linjer i län BD, AC, Z och Y)

2019

Linje 45/46 Mora–Östersund–Gällivare 2019

Linje 100 Umeå–Haparanda 2020
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Modernisering av transportsystemet med ny teknik
Transportsystemet står inför en ökande digitalisering och centralisering av 
tekniska system. Det kommer att ställa högre krav på kapaciteten, funktiona
liteten och robustheten i den digitala infrastrukturen längs Sveriges vägar 
och järnvägar. 

Åtgärderna är tätt sammankopplade och tillsammans ska de nå huvudsyftet 
att på ett resurseffektivt sätt uppdatera Trafikverkets digitala infrastruktur 
och därmed skapa förutsättningar för den fortsatta utvecklingen och moder
nisering av transportsystemet.

Trafikverkets nät för datakommunikation behöver utvecklas och förstärkas 
för att nå den funktionalitet och robusthet som digitaliseringen innebär då 
fler och fler delar behöver kommunicera digitalt. Åtgärder kring itmiljöer 
och itsäkerhet krävs för att säkerställa robusthet och tillgänglighet.

Trafikverkets nationella optonät behöver förnyas såväl genom en komplette
ring av kapaciteten i optofibernätet som med fler fibrer. Planerade åtgärder 
ersätter det befintliga optonätet som närmar sig slutet av sin livslängd, men 
skapar även möjlighet att öka kapaciteten och antalet anslutningspunkter 
samt även nät för prioriterade vägsträckor. Nya förläggningsmetoder innebär 
även förenklad felavhjälpning med kortare avbrottstider som följd.

KARTA 12 Startår för förbättringar i optonätet
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2017–2018

2026–2030
2022–2025
2019–2021

Transportsystemet står inför en ökad 
digitalisering.
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Trafikverkets radionät GSMR står inför ett generationsskifte. För att möta 
europeiska krav på standardisering och utveckling samt införande av ERTMS 
ersätts GSMR nätet med nästa generations radiosystem för järnväg (Future 
Railway Mobile Communication System – FRMCS). Åtgärden kräver tätt 
samarbete och planering med tågoperatörer för att skapa förutsättningar för 
en effektiv migrering.

Kommunikation med fordon 
Tekniken som används för att kommunicera med trafikanter på väg utveck
las genom att information till trafikanter successivt flyttas över från vägsida 
till fordon, vilket leder till att behovet av traditionell vägsidesutrustning för 
trafikantinformation minskar. Det pågår ett utvecklingsarbete för att möjlig
göra uppkopplade och självkörande fordon som kan kommunicera och ta del 
av Trafikverkets tillgängliga data beträffande infrastruktur, trafik, vägarbeten 
med mera. 

Elvägar 
Trafikverket driver och finansierar tillsammans med industrin, Energimyn
digheten och Vinnova två demonstrationsanläggningar för elvägar E 16 
Sandviken–Storvik (Kungsgården) och vid Arlanda. Tyskland och Sverige, 
med Trafikverket som svensk part, har inlett ett samarbete inom området. 
Trafikverkets ambition är nu att ta fram en nationell strategisk färdplan för 
de närmaste fem åren. 

Inriktning för forskning och innovation
Forskning och innovation bidrar till att skapa ett transportsystem med fossil
fria och resurseffektiva transporter och resor. Trafikverket fokuserar därför 
övergripande på fyra forsknings och innovationsområden. Dessa är: 

• Omställningen till ett fossilfritt transportsystem 

• Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället 

• Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och 
medborgare 

• Ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad. 

Utveckling och implementering av innovationer och forskningsresultat 
kräver ett antal kompletterande arbetssätt. Trafikverket avser därför att göra 
riktade satsningar på kunskapsutveckling inom prioriterade områden, samt 
på test och demonstration för att verifiera att nya lösningar fungerar i verk
liga eller nära verkliga miljöer med användare i fokus. Innovationsupphand
lingar kommer att vara ett viktigt verktyg för att öka innovationstakten. 

Läs mer om Trafikverkets behov av forskning och innovation i bilaga 1 
 ”Trafikverkets inriktning för forskning och innovation 2018–2020”.

Exempel på tjänster direkt i fordonet: 
•  varnar för långsamma eller stillastå-

ende fordon, vägarbete, dåligt väglag, 
varningsblinkers på framförvarande 
fordon, utryckningsfordon som närmar 
sig samt andra faror.

•  informerar om vägskyltning och has-
tighetsgräns, ger råd för att optimera 
hastighet för jämnare trafikflöden och 
smidigare passager vid trafiksignaler.

•  informerar om laddningsstationer och 
bränslestationer för alternativa bräns-
len, parkeringsmöjligheter längs gator 
och parkeringsytor, parkeringsmöjlig-
heter kopplat till kollektivtrafik.

Provsträcka för elväg med kontaktledning 
på E16 vid Sandviken.
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Vättern,  
E4 genom Huskvarna.
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Regeringen kommer under första halvåret 2018 fatta beslut om en ny natio
nell plan för statens transportinfrastruktur för år 2018–2029. Planen omfattar 
622,5 miljarder kronor (2017 års prisnivå), varav cirka 570 miljarder hänföras 
till investeringar, drift och underhåll. Utöver planen tillkommer cirka  
90 miljarder kronor från banavgifter, trängselskatter, infrastrukturavgifter, 
lån och medfinansiering.

Trafikverkets genomförandeplan visar de mest väsentliga satsningarna åren 
2018–2023. Enligt regeringens direktiv för framtagande av ny nationell plan 
för åren 2018–2029 ska Trafikverket utgå från anslagsnivåer 2018–2020 
 enligt budgetproposition 2016/17:1 och använda en jämn årsfördelning av 
återstående ram för åren 2021–2029. Den jämna årsfördelningen är utgångs
punkt för finansiering i genomförandeplanen för åren 2018–2023. I genom
förandeplanens volym ingår även åtgärder finansierade med lån och avgifter.

Anvisade medel för investeringar visar på en ökning 2021. Åren därefter 
visar en fortsatt hög volym främst på grund av utbyggnad av ett antal större 
järnvägsobjekt. 

Anvisade medel för vidmakthållande av vägar och järnvägar visar på 
 betydande nivåökningar för åren 2019 och 2020. De efterföljande åren 
 förväntas ytterligare nivåökningar främst kopplat till järnvägsunderhållet 
och reinvesteringar. 

I nuläget är den årliga inköpsvolymen för Trafikverket cirka 40 miljarder 
kronor varav investering och underhåll (väg/järnväg) står för cirka 35 miljarder 
kronor. Sammantaget innebär att vi går från att köpa investering och under
håll (väg/järnväg) från nuvarande nivå, 35 miljarder kronor per år, till cirka 
48 miljarder kronor i genomsnitt (i löpande priser) under perioden 2018–2029 
(omräknat till fasta priser uppgår inköpsvolymen till cirka 43 miljarder 
 kronor i genomsnitt per år perioden 2018–2029).

TABELL 16 Ekonomiskt utrymme miljoner kr, löpande pris 

Verksamhet  2 018  2 019  2 020  2 021  2 022 2023

Utveckling av statens transportinfrastruktur  22 600  22 700  23 100  29 200  28 000  28 400 

Investeringar i regional plan  2 800  2 900  2 900  3 400  3 500  3 500 

Större investeringar i nationell plan  14 400  15 000  15 800  17 700  17 900  18 300 

Väg  5 600  6 300  5 100  4 800  4 800  4 000 

Järnväg  8 400  8 200  10 700  12 800  13 200  14 200 

Sjö- och luftfart  400  500 0 0 0 0

Övriga investeringar inkl. stadsmiljöavtal och medfinansiering  5 400  4 800  4 400  8 100  6 600  6 600 

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur  22 700  25 100  26 400  28 400  29 100  29 800 

Väg  12 800  13 900  14 100  14 600  14 900  15 200 

Järnväg inkl. banavgifter  9 900  11 200  12 300  13 800  14 200  14 600 

Investeringar finansierade med trängselskatt och lån  4 400  6 400  9 700  7 300  6 300  5 200 

SUMMA  49 700  54 200  59 200  64 900  63 400  63 400 

Ekonomi och risker

2018

2023

Perioden 2018–2023 känne-
tecknas av en volymökning på  
i storleksordningen 30% 

+30%
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Generella risker
Följande osäkra faktorer kan orsaka senareläggningar eller fördyringar av 
verksamheten.

Resursmässiga

 • Dels digitalisering, dels ökade verksamhetsvolymer, kan skapa resurs och 
kompetensbrist både hos Trafikverket och dess entreprenörer. Dessutom 
kan detta leda till risker för arbetsmiljö och kvalité.

Planeringsmässiga

 • Stora och komplicerade projekt kan innebära mer tidskrävande planlägg
ningsprocesser och ökad risk för överklagade planer.

 • Samordning med kommunala detaljplaner och kommunal medfinan
siering förutsätter förhandlingar med extern part, vilket kan påverka 
planeringsprocessen.

Utförandemässiga

 • Tillgång till tider för arbete i spår kan försvåras av ökade trafikmängder, 
samt ett ökat antal banarbeten.

Upphandlingsmässiga

 • Ökade verksamhetsvolymer och större komplexitet i anläggningarna kan 
leda till försämrad konkurrenssituation och därmed färre anbud och högre 
priser. Risken bedöms vara störst i storstadsområdena. 

 • Ökade verksamhetsvolymer kan innebära fler överprövningar av 
upphandlingar.

Övriga omvärldsfaktorer

 • Råvarupriserna kan öka.

 • Faktisk eller förväntad klimatförändring, kan dels medföra ökade krav på 
anläggningens utformning och dimensionering, dels påskyndad nedbryt
ning av anläggningen. 

 • Ökad trafikmängd kan kräva ökade underhållsinsatser.
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Redovisning av utvalda  
vägstråk och järnvägsflöden
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Köpenhamn–Stockholm
Malmö–Oslo
Hallsberg–Narvik
Gävle–Borlänge–Kil–
Göteborg
Stockholm–Göteborg
Stockholm–Oslo
Stockholm–Västerås–
Örebro
Stockholm–Umeå
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Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Sundsvall–Timrå (delsträckor) Bel 2018

2 Älandsbro Ts pågår–2018

3 Töre–Kalix Mfri pågår–2018

4 Gävle–Enånger Bel 2018–2019

5 Älandsbro–Överdal Bel 2019

6 Ullånger–Docksta Mfri pågår–2019

7 Torsboda–Fröland Bel 2020

8 Överdal–Övik Bel 2018–2020

9 Djäkneboda–Bygdeå Mfri 2018–2020

10 Salmis–Haparanda Mfri 2018–2020

11 Sikeå–Gumboda Mfri 2020–2021

12 Umeå Mfri 2018–2021

13 Trafikplats Hortlax Tpl 2020–2021

14 Bro över Kalix älv vid Kalix Ny bro 2019–2021

15 Korsning E4/v352 Björnavägen Cpl 2022

16 Höga kusten bron Bro 2018–2023

17 Korsning E4/v348 Överhörnäs Tpl 2022–2023

18 Kongberget–Gnarp Mfri 2021–efter 2023
* enligt nu gällande planer

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Mfri Mötesfri
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Ts Trafiksäkerhetsåtgärd
Tu Tunnel
Öv Övrigt

E4 Länsgräns Stockholm–Haparanda
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Trafikala och regionala effekter efter färdigställd utbyggnad 
av E4, norra delen, år 2023 .

•  Ökad trafiksäkerhet för alla berörda trafikanter i och med 
mötesseparering med mitträcke och ett antal korsnings-
åtgärder.

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för godstrafik.

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för persontrafik.

•  Förbättrade förutsättningar för regional utveckling.

•  Minskade restider och förbättrade förutsättningar för 
arbetspendling i och med att tillåten hastighet kan höjas till 
110 km/tim.

•  Förbättrad säkerhet och minskade barriäreffekter vid kända 
viltstråk.

•  Viss förbättring av cykelmöjligheter.

Trafikpåverkan under genomförandet 
Under perioden 2018–2023 kommer ett flertal större och 
trafikpåverkande vägarbeten utföras på E4, norr om länsgränsen 
mellan Stockholms- och Gävleborgs län. I huvudsak rör det sig om 
investeringar i form av mötessepareringar och underhållsarbeten 
sommartid på befintlig väg i form av beläggningsarbeten. En viss 
osäkerhet finns runt planeringen för beläggnings- och broåtgär-
derna, då de kan komma att flyttas mellan åren eller få förändrad 
sträcka beroende på slitage. 

Åtgärderna har i allmänhet stor trafikpåverkan med risk för köer 
och förlängda restider.

Perioden 2018–2019
Under 2018 slutförs ombyggnationen genom Älandsbro som 
bedöms ha en måttlig trafikpåverkan.

Under 2018–2019 kommer beläggningsarbeten på sträckorna 
Gävle–Enånger, Sundsvall–Timrå, Älandsbro–Överdal samt 
Överdal–Örnsköldsvik att genomföras. Arbetena bedöms medföra 

Perioden 2020–2023
Åren 2019–2021 pågår sträckorna Djäkneboda–Bygdeå,  
Sikeå–Gumboda och Salmis–Haparanda. Dessa projekt innebär 
breddning av befintlig väg samt uppsättning av mitträcke vilket 
kan leda till begränsad framkomlighet.

År 2020–2021 byggs ny trafikplats i Hortlax med viss trafikal 
påverkan.

måttlig trafikpåverkan då trafiken i ena körriktningen vanligen leds 
över i den motsatta, så att varje körriktning får ett körfält och 
nedsatt hastighet.

Vid arbeten på Höga Kustenbron som är 1,8 km lång och mötesfri 
leds trafiken normalt över i mötande körriktning så att varje 
körriktning får ett körfält vardera och nedsatt hastighet. 

Under 2018 pågår främst underhållsåtgärder samt mitträckesupp-
sättning på sträckan genom Kalix centralort. Under året planeras 
även Umeåprojektet etapp 2 att påbörjas men största delen av 
projektet går i ny sträckning varför endast vissa delar kommer att 
påverka befintliga vägar.

Under 2019 slutförs utbyggnaden till mötesfri väg på sträckan E4 
Ullånger – Docksta. I projektet byggs också en separat gång- och 
cykelväg. Projektet har måttlig påverkan på trafiken trots att det 
byggs i befintlig sträckning på grund av att trafiken alltid tar sig 
fram under byggtiden.
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Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 E- och D-län (bitvis mellan Ödeshög 
och Nyköping)

Bel 2018–2018

2 Sillekrog–AB länsgräns Bel 2018–2018

3 Motorvägsbro Södertälje – styrning och 
förvarning

Trm Pågår–2018

4 Norrtull–Kista Trm Pågår–2018

5 Häggvik Kista ITS Öv pågår–2018

6 E4 TPL Rotebro Trm Pågår–2018

7 Södergående, Stora Väsby-TPL 
Rosersberg, smärre kapacitetsför-
stärkningar

Trm 2018–2018

8 Fullerö–Kumla, Uppsala Bel Pågår–2018

9 Valloxen–Danmarksgärde K1 + vägren 
Norrg.

Bel 2018–2018

10 E4/584 Bornsjön MiljöV 2018–2018

11 TPL Rotebro–TPL Bredden, lågbullran-
de beläggning Rotsundabacken

MiljöB Pågår–2018

12 E4 Uppsala–AB länsgräns K1 Söderg. Bel 2019–2019

13 Gränna–Örstad–Stavsjö Bel 2019/2020

14 Genom Jönköping Kap 2020–2020

15 Linköping Bel 2020–2020

16 Bro över europaväg vid trafikplats 
Linköping Östra

Bro 2020–2020

17 Bro över järnväg 2,1 km OSO Lillkyrka 
kyrka, södergående riktning

Bro 2020–2020

18 Tystberga–Sillekrog K1 Bel 2020–2020

19 Rotebro MiljöB 2018–2020

20 E4 AB–länsgräns–Valloxen K2 Norrg. Bel 2020–2020

21 Norr Uppsala (Tpl 189–Tpl 190) Bel 2020–2020

22 Dragongate–X-länsgräns Bel 2020–2020

23 Ljungby–Toftanäs Mv pågår–2021

24 Bro över enskild väg vid Stenkullen Bro 2021–2021

25 Bro över Nyköpingsån i Nyköping 
(Norra och södra bron)

Bro 2021–2021

26 Bro över Svartån vid Gudhem Bro 2022–2022–
2021

27 Bro över enskild väg 0,5 km V 
trafikplats Norsholm O Lillkyrka kyrka

Bro 2022–2022

28 Bro över Tgoj, sj och allmän väg 
Blommenhovsväg, vid Nyköpings c-stn 

Bro 2022

29 E4.E20 Essingeleden–Södra Länken Kap 2018–2022

30 Bro över enskild väg vid Lästringe 
kyrka (norra bron)

Bro 2023–2023

31 ITS Essingeleden Öv 2018–2023

32 E4/lv259 Tvärförbindelsen Södertörn Mfri 2020–2023
* enligt nu gällande planer

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller  
 och vibrationer
MiljöV Vattenskydd

Planerade åtgärder

Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning och 
 effektivisering
Ts Trafiksäkerhets - 
 åtgärd
Tu Tunnel
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet
Under perioden 2018–2023 kommer några större och trafikpå-
verkande vägarbeten utföras på E4. Det rör sig om breddning av 
vägen vid Ljungby till motorväg samt ytterligare körfält mellan 
trafikplatser genom Jönköping. I Stockholm pågår utbyggnaden av 
Förbifart Stockholm och ny ramp vid Essingeleden – Södra Länken 
under perioden. 

Åtgärderna har stor eller mycket stor trafikpåverkan med risk för 
köer och förlängda restider. På vissa sträckor utförs parallellt flera 
större banarbeten, som runt Jönköping samt utbyggnad av 
Ostlänken. Sammantaget skapar det en komplex framkomlighets-
situation och behov av samordning, så att trafikanter och gods 
kan komma fram på både väg och järnväg, inte minst i samband 
med längre avstängningar på järnväg, då tåg antingen måste ledas 
om på andra banor eller att ersättningstrafik med buss måste 
komma fram i tid.

Därutöver genomförs investeringar och underhållsarbeten 
sommartid på befintlig väg i form av beläggnings  eller broarbeten 
på övriga sträckan. En viss osäkerhet finns kring beläggnings  och 
broåtgärderna, då de kan komma att flyttas mellan åren eller få 
förändrad sträcka beroende på slitage.

Perioden 2018–2019
Under 2018–2021 pågår utbyggnad av E4 mellan Ljungby– 
Toftanäs till motorväg med stor trafikpåverkan i Jönköpings och 
Kronobergs län. Trafikpåverkan kommer variera under byggtiden. 
I nuläget går det inte att säga när de olika störningarna kommer, 
men det blir sänkt hastighet då det enbart kommer finnas ett 
körfält i vardera riktningen utan mittseparering, det kommer att 
förekomma förbifarter vid broarbeten, omledningar under vissa 
tider samt förekomma avstängda ramper i trafikplatser. Under 
2018–2020 blir det också begränsad framkomlighet på motor-
vägen på en sträcka söder om Ljungby när vägen ska få ny 
beläggning. 

E4 Toftaholm – Gränna täcker hela E4 genom Jönköpings län.  
Entreprenören väljer själv ut olika delsträckor som ska underhålls-
beläggas utifrån ojämnheter och brister på vägen. Påverkan kan 
därför se olika ut från år till år. Oftast får arbetena stor påverkan 
när en delsträcka får ny beläggning men det är olika beroende på 
vart på E4 arbetet ska utföras. Genom Jönköping blir det natt-
arbete, men övriga delar på sträckan genomförs dagtid. Vanligtvis 
stängs ena körriktningen, trafiken leds då om till andra sidan, i och 
med det blir det endast ett körfält i vardera riktning samt sänkt 
hastighet.

2018–2019 ska arbete på broarna över Röttleån i Gränna, 
Jönköpings län göras, en bro per år. Det kommer innebära att 

trafiken leds på en bro i taget vilket innebär färre körfält och sänkt 
hastighet. 

Mellan Gränna och Stavsjö kommer vägen att beläggas på flera 
sträckor, liksom norr därom, mellan Sillekrog och länsgräns 
Stockholm. Stor trafikpåverkan med avstängda körfält, eventuellt 
även överledning, och nedsatt hastighet.

Arbete med Rotebro trafikplats pågår och blir klar under 2018. 
2018 genomförs beläggningsarbeten längs den södergående  
genomfarten i Uppsala samt mellan Knivsta och Uppsala i norr-
gående riktning, då trafiken väntas bli påverkad i form av överled-
ning i motsatt körriktning, nedsatt hastighet och köbildning. 

Det genomförs smärre åtgärder med varningssystem och skyltar 
vid Motorvägsbro Södertälje under 2018. Åtgärderna innebär 
ökad säkerhet vid motorvägsbro Södertälje E4.

Smärre kapacitetsförstärkningar längs sträckan mellan Stora 
Väsby och trafikplats Rosersberg i södergående riktning pågår 
under 2018. Åtgärden innebär byggande av ett additionskörfält 
mellan trafikplatserna och kommer att innebära minskad 
köbildning och därigenom kortare restider.

Trafikverket bygger ut trafikstyrning (ITS) längs sträckan mellan 
Häggvik till Kista. Detta pågår och kommer att bli klart under 
2018. Åtgärden ger troligtvis endast en mindre trafikpåverkan 
eftersom arbetet utförs nattetid. 

Trimningsåtgärder genomförs på sträckan mellan Norrtull och 
Kista. Dessa åtgärder pågår och avslutas under 2018. Åtgärden 
innebär byggande av ytterligare ett körfält i norrgående körrikt-
ning på sträckan mellan trafikplats Norrtull till trafikplats Haga 
södra, trafikplats Haga norra samt trafikplats Järva krog. I 
södergående körriktning byggs ytterligare ett körfält på sträckan 
mellan trafikplats Kista till trafikplats Järva krog. Man bibehåller 
tre genomgående körfält i trafikplats Järva krog och skapar 
ytterligare ett körfält genom trafikplats Haga norra. 

2019 kommer ett broarbete utföras i trafikplats Helsingborg 
södra. Det kommer vara ett körfält öppet i vardera riktning.
2019 fortsätter beläggningsarbetena att dominera åtgärderna på 
E4, däribland på delar av sträckan Ödeshög–Nyköping samt 
mellan Uppsala och länsgräns Stockholm i södergående riktnings 
högra körfält. Stor trafikpåverkan, köbildning och förlängd restid.
Lågbullrande beläggning läggs på E4 mellan trafikplats Rotebro 
och trafikplats Bredden under 2019. Åtgärden innebär minskade 
bullernivåer för bostadsfastigheter inom stadsdelen Rotsunda. 
Förbifart Stockholm, Häggvik pågår under hela perioden och 
innebär omlagd trafik i provisoriskt läge fram till att Förbifarten 
öppnas. Detta innebär en hastighetssänkning för vägtrafiken.
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Trafikala och regionala effekter efter färdigställd utbyggnad 
av E4 år 2023 .

•  Ökad trafiksäkerhet för alla berörda trafikanter. 

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för godstrafik.

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för persontrafik.

•  Förbättrade förutsättningar för regional utveckling.

•  Minskade restider och förbättrade förutsättningar för 
arbetspendling.

Perioden 2020–2023
Under 2020 kommer det byggas ytterligare körfält mellan vissa 
trafikplatser på E4 genom Jönköping. Det kan förväntas bli stor 
påverkan då det innebär avsmalnade körfält och sänkt hastighet.

2020 är jämnt fördelat mellan beläggningsarbeten och brounder-
hållsarbeten på E4, vilka i allmänhet kommer medföra köbildning 
och förlängda restider. Det mest trafikpåverkande återfinns i höjd 
med Linköping, där en genomgripande fräsnings- och belägg-
ningsåtgärd ska utföras på en knappt milslång sträcka. Norr om 
Nyköping ska sträckan Tystberga–Sillekrog beläggas i höger 
körfält, medan sträckan länsgräns Stockholm–Knivsta ska 
beläggas i norrgående körriktnings vänstra körfält. Strax norr om 
Uppsala, mellan Fullerö och Björklinge, medför ett beläggnings-
arbete att påverkansgraden blir mycket stor, då betongvägen ska 
slipas och beläggas. Längre norrut, mellan Dragongate och 
Gävleborgs länsgräns ska snabbfilen beläggas i båda riktningar, 
med stor trafikpåverkan som följd. Därutöver präglas 2020 av  
en handfull trafikpåverkande brounderhållsarbeten i anslutning  
till Linköping, Norrköping och Nyköping. Risk för kö och förlängd 
res  tid, särskilt i rusnings–trafik samt fredag och söndag efter-
middag i söder- respektive norrgående riktning.

2021 genomförs brounderhållsarbetena vid Stenkullen, strax norr 
om Norrköping respektive vid broarna över Nyköpingsån, 
Nyköping, där framförallt det sistnämnda väntas medföra stor 
trafikpåverkan på grund av överledning av trafiken och risk för kö.

2022 är det trafikpåverkande brounderhållets år på E4, liksom 
2020 med koncentration till Linköping, Norrköping och Nyköping. 
Byggandet av Ostlänken påbörjas med höghastighetsjärnväg 
mellan Järna och Linköping, vilket bitvis kommer att påverka 

framkomligheten på E4, särskilt vid inkoppling av ny vägsträcka 
nära trafikplats Löfstad. 

Byggande av ny ramp vid Essingeleden–Södra Länken pågår och blir 
klar under 2022. Under byggtiden blir det stor trafikpåverkan. Omled-
ning av påfartstrafik kommer att ske vid trafikplatsen under byggtiden. 

2023 planeras trafikpåverkande brounderhållsarbeten vid 
Lästringe i såväl norr- som söder-gående riktning med överledning 
av trafiken i motsatt körriktning, vilket väntas resultera i köbild-
ning och förlängd restid som följd under totalt två månaders tid.

Förbifart Stockholm, Häggvik pågår under hela perioden och inne -
bär omlagd trafik i provisoriskt läge fram till att Förbifarten öppnas. 
Detta innebär en hastighetssänkning för vägtrafiken. E4 Förbifart 
Stockholm är en del av Stockholmsöverenskommelsen, som knyter 
ihop nya spår och vägar hela Storstockholm. Tillsammans med en 
komplett yttre tvärled skapas nya linjer som knyter ihop vägnätet 
och kollektivtrafiksystem. 

E4 Helsingborg–länsgräns Gävleborg
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E4/E20 Essingeleden.
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Trafikpåverkan under genomförandet 
Under perioden 2018–2023 kommer ett flertal större och 
trafikpåverkande vägarbeten utföras på väg E6. I huvudsak rör det 
sig om investeringar i form av åtgärder i och kring trafikplatser 
och underhållsarbeten sommartid på befintlig väg i form av 
beläggnings  eller broarbeten längst sträckan. En viss osäkerhet 
finns kring beläggnings  och broåtgärderna, då de kan komma att 
flyttas mellan åren eller få förändrad sträcka beroende på slitage 
och samverkan med investeringsprojekten.

Åtgärderna har i allmänhet stor eller mycket stor trafikpåverkan 
med risk för köer och förlängda restider. I området runt Helsing-
borg utförs parallellt flera banarbeten. Sammantaget skapar det 
en komplex framkomlighetssituation och behov av samordning, så 
att trafikanter och gods kan komma fram på både väg och järnväg, 
inte minst i samband med längre avstängningar på järnvägen då 
ersättningstrafik med buss behöver komma fram i tid. 

I Göteborg kommer ett flertal åtgärder med stor trafikpåverkan 
att genomföras under perioden. 

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Vid Lomma Södra Tpl 2018–2018

2 Trafikplats Flädie Tpl pågår–2018

3 Byte tätskikt 3 broar i M-län Bro 2018

4 Tpl Strövelstorp–tpl Fleinge Bel 2018

5 Ekodukt Sandsjöbacka Ny bro pågår–2018

6 Kållered Tpl 2018

7 GC-bro Kungälv Bro pågår–2018

8 Stora Höga–Rollsbo Bel 2018

9 cpl 1248–tpl Ättekulla Bel 2019

10 Sandsjöbacka–Kungsbacka C Bel 2019

11 Mölndal Forsåker Ny bro 2019

12 Gullbergsmotet Öv 2019

13 Tingstad–Bäckebol Öv pågår–2019

14 Jordfallsmotet–Kungälv Tpl pågår–2019

15 Bro över Nordre älv Bro 2018–2019

16 Ljunskile–Ödsmål Bel 2019

17 Ljungskile Dränbeläggning Bel 2019

18 Utbyte tätskikt på 3 broar i M-län Bro 2019–2020

19 Margaretetorp–Fleninge SG K2 Bel 2020

20 Glumslöv–Görarp RF K1+K2 Bel 2020

21 Bro över Suseån vid Berte Bro 2020

22 Bro över järnvägstunnel i Lackare-
bäcksmotet i Mölndal

Bro 2020

23 Bro över Örgrytevägen vid Örgryte 
gamla k:a i Göteborg

Bro 2020

24 Bro över rampväg vid Gårdamotet i 
Göteborg

Bro 2020

25 Marieholmsförbindelsen Tu pågår–2020

26 Stora Höga–Ödsmål Bel 2020

27 E4/E6 Vasatorp Cpl 2021–2021

28 Trafikplats Halmstad Tpl 2019–2021

29 Kålleredsmotet Ny bro 2019–2021

30 Västlänken Öv 2019–2021

31 Utbyte tätskikt på 10 broar i N-län Bro 2021–2022

32 Tingstadstunneln Öv 2022

33 Ringömotet. Bro R1 mfl Bro 2022

34 Ommålning–Nya Svinesundsbron Bro 2019–2022

35 Västlänken Örgrytemotet Tpl 2020–2023

36 Västlänken Ny bro ej klart
* enligt nu gällande planer

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Mfri Mötesfri
Mv Motorväg

Planerade åtgärder

Tpl Trafikplats
Ts Trafiksäkerhetsåtgärd
Tu Tunnel
Öv Övrigt
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Trafikala och regionala effekter efter färdigställd utbyggnad av 
E6 år 2023 .

•  Ökad trafiksäkerhet för alla berörda trafikanter i och med 
förbättringar i trafikplatser som ska minska risken för köer ut 
på motorvägen.

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för godstrafik.

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för persontrafik.

•  Förbättrade förutsättningar för regional utveckling.

Perioden 2020–2023
2021 kommer cirkulationen i trafikplats Vasatorp E6/E4 byggas om 
vilket ger viss störning ut på vägen. Troligen krävs sänkt hastighet 
på E6 för att hantera de köer som kan bli upp i trafikplatsen som 
inte kommer ha samma genomflöde som vanligt.

Det är fortsatt stor trafikpåverkan på E6 genom Kållered till och 
med 2021.

Målningsarbetet på Nya Svinesundsbron pågår till och med 2022 
med stor påverkan på trafiken.

Under 2020 planeras ett underhållsarbete med bro över Suseån i 
Falkenbergs kommun, som ger stor trafikpåverkan. E6-trafiken 
kommer ledas i ett körfält per riktning under genomförandet.

Marieholmsförbindelsen planeras vara klar under 2020. När den är 
klar planeras ett flertal andra arbeten som påverkar trafiken på E6 i 
Göteborg. Det handlar om underhållsarbeten i Tingstadstunneln 
och i Ringömotet samt broarbeten i Gårdamotet, Örgrytemotet och 
Lackarebäcksmotet. Dessa kommer ge stor trafikpåverkan till följd 
av tät trafik och stor störningskänslighet.

Projekten Västlänken och Olskrokens planskildhet kommer under 
olika skeden av perioden 2020–2023 kraftigt påverka trafiken på E6 

i Göteborg. I Örgrytemotet kommer additionskörfält tas bort och 
ramper att stängas av, vilket innebär att trafiken hänvisas till andra 
trafikplatser. En ny järnvägsbro ska byggas vid Olskroken över E6 för 
att ansluta spåren i Västlänken till Västra Stambanan. I samband med 
att bron byggs kommer periodvis körfält att tas i anspråk i det redan 
hårt belastade snittet mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. 

I Gullbergsmotet kommer det göras underhållsarbeten på ramper 
och broar någon gång under perioden 2020–2023, men tidplanen är 
ännu inte beslutad. Arbetena kommer ge stor trafikpåverkan på 
grund av stora trafikflöden i området.

Perioden 2018–2019
Under tidigt 2018 slutförs arbetet med trafikplats Flädie. Under 
hela byggtiden är det avsmalnade körfält och sänkt hastighet. 
Arbetet har också en planerad totalavstängning av E6 under en 
helg i början av året.

Hösten 2018 planeras en ny trafikplats för buss att byggas vid Lomma 
södra. Det är osäkert om det blir 2018 eller flyttas till 2019. Arbetet 
kommer innebära sänkt hastighet och avsmalnade körfält men den 
stora störningen är främst när ramperna ska kopplas in på befintlig väg.

2018–2020 utförs fyra beläggningsarbeten på E6 på sträckorna 
Strövelstorp–Fleninge, vid Ättekulla, Margaretetorp–Fleninge och 
Glumslöv–Görarp. Vanligen sker beläggningsarbetena nattetid, och 
ofta leds trafiken i ena körriktningen över i den motsatta, så att 
varje körriktning får ett körfält och nedsatt hastighet. Men det kan 
bli aktuellt med avstängningar och omledningar.

2018 rymmer även broarbeten som kommer utföras på E6 i höjd 
med Åkarp, Vinstorp och Svanetorp. Broarbetena kräver totalav-
stängd väg, därför är ambitionen att samordna dessa arbeten med 
den totalavstängning av vägen som ska ske i fyrspårsutbyggnaden.

2019–2020 kommer det utföras broarbete på E6 i höjd med 
Landskrona. Det genomförs vanligtvis parvis, vilket medför en 
överledning av trafiken i mötande körriktning, då varje körriktning 
får ett körfält vardera och nedsatt hastighet.

Arbetet med Marieholmstunneln under Göta Älv i Göteborg 
omfattar ombyggnad av Tingstadsmotet/Ringömotet på E6 för att 
ansluta den nya tunneln till befintligt trafiksystem. Projektet pågår 
fram till 2020 och trafik på E6 påverkas med sänkt hastighet och 
smala körfält. Ombyggnad av trafikplatserna medför att bro över 
E6 och av- eller påfarter stängs periodvis med omledning av 
trafiken.  

I anslutning till Marieholmsprojektet byggs additionskörfält och 
bullerskärm på sträckan Tingstad–Bäckebol. Detta arbete bedöms 
ge stor trafikpåverkan, då körfält behöver tas i anspråk.

I Kungälv pågår till och med 2020 flera arbeten som påverkar 
trafiken på E6 med sänkt hastighet och smala körfält. Kungälvs-
motet byggs om och det ska byggas en gång- och cykelbro över E6 
vid nya Resecentrum. Det byggs busskörfält från Jordfallsmotet 
över Nordre Älvbron fram till Kungälvs Resecentrum. Nordre 
Älv-bron byts ut och all trafik kommer periodvis att ledas endast på 
ena halvan av bron.

I Kållered planeras flera åtgärder för att förbättra framkomligheten 
och trafiksäkerheten, som under byggtiden kommer påverka 
trafiken. Från 2018 byggs direktinfart från E6 till handelsområdet 
norrifrån. Söder om Kålleredsmotet kommer avfarten byggas om 
under 2019. Det blir störst påverkan 2019–2021 när ny bro ska 
byggas över E6. Under en period av några månader 2019 kommer 
E6-trafiken ledas i smala körfält i låg hastighet.

Under 2018 och 2019 görs även ett antal beläggningsarbeten på E6 
mellan Kungälv och Ljungskile. Påverkan på trafiken bedöms som 
måttlig.

Ytterligare beläggningsarbete planeras Kungsbacka–Sandsjöbacka 
under 2019 med måttlig trafikpåverkan.
Längst i norr, på Nya Svinesundsbron, påverkas trafiken från 2019 
när bron ska målas om.

Vid södra infarten till Halmstad ska en ny trafikplats byggas. 
Arbetet kommer ge stor påverkan på trafiken på E6 från våren 2019 
med sänkt hastighet.
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( Åtgärd
E18

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 T-länsgräns–Strö (Köping) Bel 2018–2018

2 Skallbergsmotet–Rocklundamotet, 
Västerås

Öv 2018–2018

3 Tpl Stäket Tpl pågår–2018

4 Tpl Roslags Näsby Tpl pågår–2018

5  Norrtälje–Kapellskär Mfri pågår–2018

6 Värmlands länsgräns–Karlskoga Bel 2019–2019

7 Bro över allmän väg och nbj vid tpl 
Odlingen i Karlskoga 

Bro 2019–2019

8 Bro över Timsälven vid Bofors i 
Karlskoga 

Bro 2019–2019

9 Trafikplatser flera T-län Bel 2019–2019

10 Norrplan–U-länsgräns Bel 2019–2019

11 T-länsgräns–Gräsnäs Bel 2019–2019

12 Skallberget–Hälla, Västerås Bel 2019–2019

13 Tegnergatan, nära Korsängsmotet  
i Västerås

Nya 
broar

2018–2019

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

14 Ekolsund–Bålsta (Åsen) Bel 2019–2019

15 Motorväg + ramper i Karlstad Bel 2020

16 Bro över Svartån och allmän väg vid 
Vallby i Västerås

Bro 2018–2020

17 Romberga–Annelund, Enköping Bel 2020–2020

18 Arninge bytespunkt/resecentrum Öv 2018–2020

19 Ekebykorset, Karlskoga Cpl 2019–2021

20 Bro över Valstaån i Köping,  
norrgående riktning

Bro 2021–2021

21 Tpl Västjädra, inkl ny bro Tpl 2019–2021

22 E18 genom Västerås Ts 2019/2020–
2021

23 Tpl Danderyd kyrka–TPL Arninge Trm 2018–2021

24 Frescati–Bergshamra–Stocksunds-
bron, förbättrad kapacitet och 
säkerhet

Trm 2019–2022

25  E18, Köping–Västjädra Mv 2021–2024
* enligt nu gällande planer

Planerade åtgärder

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och  
 vibrationer
MiljöV Vattenskydd

Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning och  
 effektivisering
Ts Trafiksäkerhetsåtgärd
Tu Tunnel
Öv Övrigt
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Trafikala och regionala effekter efter färdigställd utbyggnad 
av E18 år 2023

•  Kortare restider vilket förbättrar tillgängligheten för både 
person- och godstransporter.

•  Förbättrade förutsättningar för arbetspendling.

•  Minskat antal olyckor och ökad trafiksäkerhet.

•  Ökad robusthet.

•  Förbättrade förutsättningar för regional utveckling.

Trafikpåverkan under genomförandet 
Perioden 2018– 2019
2018 rymmer ett flertal åtgärder i Västerås med omnejd. 
Inledningsvis ska en fjärrvärmeledning under E18 repareras under 
två helger, då ena körriktningen stängs av och trafiken leds via 
andra vägar i Västerås. Efter sommaren påbörjas arbetet med att 
byta ut två järnvägsbroar över E18 nära Korsängsmotet, den första 
med start hösten 2018, då antalet körfält kommer att halveras 
under en kort period och köbildning och förlängda restider blir  
att räkna med. Brounderhåll kommer även göras under sommar-
halvåret på Vallbybron i Västerås, då framkomligheten väntas bli 
påverkad. Därutöver kommer trafikpåverkande beläggningsarbete 
att utföras på delar av sträckan länsgräns Örebro–Köping, med 
tidvisa köer och förlängd restid.

Arbetet med E18 Norrtälje–Kapellskär pågår och avslutas under 
2018. Åtgärden innebär att Trafikverket bygger mötesfri väg längs 
stora delar av sträckan, säkrare GC-passager och GC-vägar på 
flera delar längs sträckan där det idag saknas CG väg. 

Roslags Näsby trafikplats byggs om för att minska köer och 
förbättra framkomlighet, öka trafiksäkerheten för samtliga 
trafikslag samt förbättra miljön för främst de närboende. Där byggs 
nya ramper, nya cirkulationplatser, nya gc-vägar, ny bro över E18 
samt bullerreducerande åtgärder. Åtgärden kommer att bli klar 
under 2018 och innebär endast en mindre trafikpåverkan genom 
hastighetssänkning på en begränsad sträcka längs E18.

Trafikplats Stäket blir klar under 2018. Den byggs om för att minska 
köer och förbättra framkomligheten, öka trafiksäkerheten för 
samtliga trafikslag samt förbättra miljön för främst de närboende.

Arninge bytespunkt/resecentrum kommer att byggstarta under 
2018 men ger förmodligen endast en lokal trafikpåverkan på E18.

I Örebro län och Karlskoga ska 2019 det olycksdrabbade Ekeby-
korset omvandlas till cirkulationsplats. Vid trafikplats Odlingen 
och bron över Timsälven ska brounderhållsarbeten genomföras, 
samtliga med stor trafikpåverkan. I Västerås planeras trimnings- 
och underhållsåtgärder på genomfarten – av- och påfarter, 
mittbalk och räcken – som väntas få stor påverkan på framkomlig-
heten. Exakt när är i skrivande stund inte känt, någon gång 
2019–2021. Beläggningsarbete med stor trafikpåverkan planeras 
på flera sträckor i Örebro län, såsom mellan Värmlands länsgräns 
och Karlskoga samt mellan Örebro och Arboga. Fler beläggnings-
åtgärder med stor påverkan kommer utföras, dels på flera 
trafikplatser i Örebro län, dels mellan Skallberget och Hälla i 
Västerås, dels mellan Ekolsund och Bålsta. Det sistnämnda väntas 
få mycket stor trafikpåverkan och antingen regleras med 
trafik signal eller lots, alternativt ha ena körriktningen avstängd 
med överledning i mötande riktning. Dessutom, en trafikpåver-
kande byggnation kommer att påbörjas när trafikplats Västjädra, 
väster om Västerås, ska byggas om och en ny bro över E18 
anläggas. 

Perioden 2020–2023
Under 2020 är det planerat för ett beläggningsarbete på E18 i 
Värmland. Det är ett projekt på motorvägen samt vissa ramper i 
Karlstad, där trafiken bedöms bli måttligt påverkad av arbetet.
2020 fortsätter arbetet vid trafikplats Västjädra att påverkan 
framkomligheten tidvis, och det gör även ett brounderhållsarbete 
vid Vallby i Västerås. I Enköping kommer ett beläggningsarbete 
utföras mellan trafikplatserna Romberga och Annelund med stor 
trafikpåverkan som följd, antingen nattetid eller att trafiken dagtid 
leds över i mötande riktning och med nedsatt hastighet. 

På bron över Valstaån i Köping utförs dessutom ett trafikpåver-
kande brounderhållsarbete med förväntade köer. Dessutom 
kommer ett omfattande och flerårigt projekt att starta i och med 
anläggandet av motorväg mellan Köping och Västjädra. Räkna 
med kö och förlängd restid under hela planperioden.

Arninge bytespunkt/resecentrum pågår under perioden samt 
avslutas under 2020. 

Trimningsåtgärder längs vägen mellan trafikplats Danderyd kyrka 
till trafikplats Arninge pågår under perioden fram till 2021. 
Trimningsåtgärder längs vägen mellan Frescati–Bergshamra–
Stocksundsbron, pågår under perioden fram till 2022. 
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Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Mfri Mötesfri
Mv Motorväg

E20 Stockholm–Göteborg
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( Åtgärd
E20

Tpl Trafikplats
Ts Trafiksäkerhetsåtgärd
Tu Tunnel
Öv Övrigt

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Förbi Hova Mfri pågår–2018

2 Länsgräns Västra Götaland–Finnerödja Bel 2018

3 Vallby–Byrstatorp Bel 2018

4 Bro över Täljeån, N Ekeby i Kumla Bro 2018

5 Kumla, bro över Stenebäcken N Ekeby Bro 2018

6 Länsgräns Örebro–tpl Strö Köping Bel 2018

7 Eskilstuna–Arphus (betonväg) Bel pågår–2018

8 E4 Häggvik Kista ITS Öv pågår–2018

9 Jung–Skara Bel 2020

10 Trafikplats Marieberg Norra, Örebro Tpl 2019

11 Örebro–Arboga (tpl Norrplan 
–lgr Örebro–tpl Gräsnäs)

Bel 2019

12 Västmanlands länsgräns–tpl Gröndal 
(129), Eskilstuna

Bel 2019

13 Bro över Arbogaån samt gc-väg vid 
Marieborg

Bro 2019

14 V Säby–Ö Tibble Bel 2019

15 tpl Arphus–tpl Lunda (135–136) Bel 2020

16 Järnvägsbro Hallmyra (NV tpl Åker, 
138)–Stockholms länsgräns

Bel 2019

17 Tollered–Alingsås Mv pågår–2020

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

18 Finnerödja–Laxå Bel 2020

19 Laxå–Sandstubbetorp Bel 2020

20 Sandstubbetorp–Vallby Bel 2020

21 Sandskogstorp–V Säby (Kungsör) Bel 2020

22 Bro över enskild väg vid Skvalbacken 
(Kungsör)

Bro 2020

23 Tpl Marielund (131)–tpl Svista (133), 
Eskilstuna 

Bel 2020

24 Alingsås–Vårgårda Mv pågår–2021

25 Förbi Vårgårda Mfri 2020–2021

26 Förbi Skara Mfri 2019–2022

27 Förbi Skara Bel 2019–2022

28 E4.E20 Essingeleden–Södra Länken Tpl 2018–2022

29 Vårgårda–Vara Mfri 2020–2023

30 Förbi Mariestad Mfri 2020–2023

31 Bro över enskild väg norr om Marsjön, 
sydost om Läggesta

Bro 2023–2023

32 Götene–Mariestad Mfri 2022–efter 
2023

33 Förbifart Stockholm, tpl Bredäng–tpl 
Kungens Kurva 

Mv pågårefter 
2023

* enligt nu gällande planer

Planerade åtgärder
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Trafikala och regionala effekter efter färdigställd utbyggnad 
av E20 år 2023 .

•  Ökad trafiksäkerhet för alla berörda trafikanter i och  
med mötesseparering med mitträcke och ett antal kors-
ningsåtgärder.

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för godstrafik.

•  Ökad tillgänglighet och framkomlighet för persontrafik.

•  Förbättrade förutsättningar för regional utveckling.

•  Minskade restider och förbättrade förutsättningar för 
arbetspendling i och med att tillåten hastighet kan höjas till 
100 km/tim.

•  Förbättrad säkerhet och minskade barriäreffekter vid kända 
viltstråk.

•  Bättre och säkrare cykelmöjligheter.

Trafikpåverkan under genomförandet 
Under perioden 2018–2023 kommer ett flertal större och 
trafikpåverkande vägarbeten utföras på E20. I huvudsak rör det 
sig om investeringar i form av mötessepareringar i Västra 
Götalands län och underhållsarbeten sommartid på befintlig väg i 
form av beläggnings- eller broarbeten på övriga sträckan. En viss 
osäkerhet finns kring beläggnings- och broåtgärderna, då de kan 
komma att flyttas mellan åren eller få förändrad sträcka beroende 
på slitage.

Åtgärderna har i allmänhet stor eller mycket stor trafikpåverkan 
med risk för köer och förlängda restider. I området runt Örebro 
och Kumla/Hallsberg utförs parallellt flera större banarbeten. 
Sammantaget skapar det en komplex framkomlighetssituation 
och behov av samordning, så att trafikanter och gods kan komma 
fram på både väg och järnväg, inte minst i samband med längre 
avstängningar på järnvägen då ersättningstrafik med buss 
behöver komma fram i tid.

Perioden 2018–2019
Under 2018 pågår två deletapper av utbyggnaden till mötesfri väg 
med måttlig trafikpåverkan i Västra Götaland. Det är dels sträckan 
förbi Hova, som blir klar i oktober, dels sträckan Alingsås–Vårgårda 
som startar i september. På sträckan Alingsås–Vårgårda byggs 
motorväg i ny sträckning utanför befintlig väg. Trafikpåverkan 
kommer när vägen ansluts till befintlig sträckning. Under 2018 blir 
det under en period också begränsad framkomlighet på en sträcka 
förbi Skara när vägen ska få ny beläggning. 

2018 utförs tre beläggningsarbeten på E20 på sträckorna 
länsgräns Västra Götaland–Finnerödja, Vallby–Byrstatorp, 
Eskilstuna–Arphus med stor-mycket stor trafikpåverkan samt 
”lappning” mellan länsgräns Västmanland och Arboga som väntas 
medföra måttlig-stor trafikpåverkan. Vanligen leds trafiken i ena 
körriktningen över i den motsatta, så att varje körriktning får ett 
körfält och nedsatt hastighet. 2018 rymmer även fyra brounder-
hållsarbeten i höjd med Kumla. Broarbetena kommer att utföras 

parvis, vilket medför en drygt kilometerlång överledning av 
trafiken i mötande körriktning, då varje körriktning får ett körfält 
vardera och nedsatt hastighet. 

Under 2019 fortsätter byggandet av ny motorvägssträckning 
Alingsås–Vårgårda med måttlig påverkan samtidigt som två nya 
etapper med stor påverkan startar upp under sommaren. Det är 
dels Tollered–Alingsås, som byggs om till motorväg med planskil-
da korsningar, dels sträckan förbi Skara, som blir flerfältsväg. Båda 
dessa ombyggnationer sker i befintlig sträckning med vägen 
öppen för trafik. Det innebär sänkt tillåten hastighet och avsmal-
nade körfält. Under året görs också beläggningsarbete på 
sträckan Jung–Skara, vilket innebär stor trafikpåverkan.

2019 fortsätter beläggningsarbetena sommartid, dels på samtliga 
på- och avfarter genom Örebro, dels mellan Örebro och ända till 
Eskilstunas västra utkanter. Samtliga arbeten medför stor-mycket 
stor trafikpåverkan på grund av att trafiken i ena körriktningen 
leds över i den motsatta, så att varje körriktning får ett körfält och 
nedsatt hastighet. 

2018 års beläggningsarbete mellan Eskilstuna–Arphus får 
2019–20 sin fortsättning på sträckan Arphus–Lunda, Strängnäs, 
genom att trafiken i ena körriktningen (ena färdriktningen beläggs 
2019, den motsatta 2020) leds över i den motsatta, så att varje 
körriktning får ett körfält och nedsatt hastighet. Ett beläggnings-
arbete med snarlik trafikreglering och -påverkan utförs under 
sommarhalvåret mellan Åkers Styckebruk och Stockholms 
länsgräns.

2019 eller 2020 påbörjas dessutom anläggandet av trafikplats 
Marieberg Norra, vilket generellt sett väntas spä på områdets 
trafikpåverkan. Därutöver kommer två broarbeten att utföras vid 
Marieborg i Arboga, med omledning av norrgående riktnings 
trafik, samt väster om Eskilstuna där avsmalnande körfält och 
sänkt hastighet kommer medföra stor trafikpåverkan.

Perioden 2020–2023
Hösten 2020 startar arbetet med ytterligare tre etapper längs 
E20. Samtliga innebär stor trafikpåverkan eftersom ombyggnation 
sker i befintlig sträckning med sänkt tillåten hastighet och 
avsmalnade körfält för trafiken. Det är de tre sträckorna förbi 
Vårgårda, Vårgårda–Vara och förbi Mariestad, där samtliga ska bli 
flerfältsvägar. 

2020 kommer att domineras av beläggningsarbeten i Örebro läns 
södra delar (Finnerödja–Laxå–Sandstubbetorp–Vallby) med 
stor-mycket stor trafikpåverkan, men rymmer också varsitt 
beläggnings- och brounderhållsarbete i höjd med Kungsör. 

2021 blir flera av etapperna klara och den totala trafikpåverkan på 
E20 genom Västra Götaland minskar. Fortfarande är det dock 
även under 2022 minskad framkomlighet på flera sträckor, med 
sänkt tillåten hastighet och smala körfält. Under 2022 startar 
ombyggnaden till flerfältsväg på sträckan Götene–Mariestad. 
Våren 2023 blir ytterligare etapper färdiga, vilket innebär att fram-
komligheten, tillgängligheten och trafiksäkerheten ökar successivt 
efter 2021. 2023 planeras underhåll på bron norr om Marjön, 
sydost om Läggesta. Begränsad framkomlighet under en månad.
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Trafikpåverkan under genomförandet 
Perioden 2018–2019
Under 2018 är det planerat för ett beläggningsarbete på sträckan 
mellan Kyllared och Dållebo, påverkan på trafiken bedöms som 
måttlig.

Perioden 2020–2023
Beläggningsarbeten är planerade på sträckorna Kallebäck–Delsjö-
motet, Bårhult–Mölnlycke och Brämhult–Tullamotet i Västra 
Götalands län. Alla arbeten bedöms ge måttlig påverkan på 
trafiken längs dessa sträckor.
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( Åtgärd
Riksväg 40

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Bro över Mariedalsgatan vid tpl Annelund i Borås (bro över 41/27) Bro 2018

2 Kyllared–Dållebo Bel 2018

3 Bro över allmän väg, Göteborgsv. och sj (Olofbergsbron) i Borås (södra bron) Bro 2019

4 Kallebäck–Delsjömotet Bel 2020

5 Bårhult–Mölnlycke Bel 2020

6 Brämhult–Tullamotet Bel 2020

7 Rångedala Bel 2020

8 Göteborgsbacken Bel 2020

9 Bro över allmän väg och järnväg i rampväg vid Kallebäcksmotet i Göteborg Bro 2021

* enligt nu gällande planer

I Kallebäcksmotet i Göteborg är det planerat ett större under-
hållsarbete på en ramp under 2021. Det är en bro över allmän väg 
och järnväg vid trafikplatsen som skall underhållas. Åtgärden 
bedöms ha stor påverkan på trafiken i området på grund av stora 
trafikflöden på både Rv 40 och E6 som möts i denna trafikplats.

2020 kommer Göteborgsbacken i Jönköpings län få ny belägg-
ning. Det kommer utföras som nattarbete men kommer ändå ge 
stor trafikpåverkan. Trafiken kommer troligtvis att ledas förbi 
arbetsplatsen i färre körfält än normalt. Troligtvis stänger vi 2 av 3 
körfält under arbetstiden och det blir troligtvis även sänkt 
hastighet.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Mfri Mötesfri
Mv Motorväg

Tpl Trafikplats
Ts Trafiksäkerhetsåtgärd
Tu Tunnel
Öv Övrigt

Planerade åtgärder
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Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Flemmingsberg plattformspår ● Öv pågår–2018

2 Stenkumla–Dunsjö ● Dsp pågår–2018

3 Tranås–Gripenberg nedspår ● Spår pågår–2018

4 Tranås–Flisby uppspår ● Spår pågår–2018

5 Tornhill ● Fb pågår–2018

6 Malmö godsbangård  
signalåtgärder för längre tåg 

● Öv 2018

7 Kontinentalbanan, stationer ● Öv 2018

8 Katrineholm–Simonstorp ● Spår 2019

9 Gistad–Mjölby ballastrening ● Spår 2019

10 Hässleholm–Lund ● Ktl pågår–2019

11 Järna–Mölnbo signalåtgärder  
inkl planskildheter 

● Si pågår–2020

12 Godsstråket genom Hallsberg ● Dsp pågår–2020

13 Ättetorpsbron brobyte ● Öv 2020

14 Getingmidjan ● Öv 2018–2021

15 Dunsjö–Jakobshyttan ● Dsp 2020–2023

16 Älmhult–Hässleholm ● Ktl 2020–2023

17 Flackarp–Arlöv ● Fsp pågår–2023

18 Hallsberg–Stenkumla ● Dsp 2021–efter 2023

19 Jakobshyttan–Degerön ● Dsp 2020–efter 2023

20 Lund–Flackarp ● Fsp 2020–efter 2023

21 Scan med del 1 (Ö)  
(fd ERTMS korridor B)

● Öv 2020–efter 2023

* enligt nu gällande planer

Funktionella krav utan begränsningar
• Sth: 160–250 km/tim
• STAX: 22,5 Ton
• Stvm: 6,4 Ton/m
• Lastprofil: A

Kraven uppfylls på största delen av flödet.  
Resterande delar uppfylls år 2019.

Varaktiga hastighetsnedsättningar till 140 km/tim:
Upp- respektive nedspåret söder om Tranås,  
åtgärder planeras genomförda 2018.
Upp- respektive nedspåret söder om Katrineholm, 
åtgärder planeras genomförda 2019

Trafikpåverkan under genomförandet
Perioden 2018–2019 
Under 2018 och 2019 kommer Getingmidjan mellan Stockholm C 
och Stockholms södra att vara avstängd 8 veckor under somma-
ren samt en långhelg på våren och hösten. Detta medför att all 
tågtrafik söder om Stockholm vänder vid Stockholms södra eller 
Flemingsberg/Älvsjö godsbangård.

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt 

Flöde 1 Stockholm–Hallsberg–Köpenhamn

Utbyggnad av dubbelspår Hallsberg–Degerön (nr 2, 12, 15, 18 och 
19) medför en stor trafikpåverkan med långa sommaravstängningar 
samt helgavstängningar under höst och vår tills arbetet är färdigställt. 

Utbyggnaden till fyrspår Lund–Malmö (nr 17 och 20) kommer att 
utföras så att trafiken liksom idag kan framföras på ett dubbelspår. 
Tidvis uppkommer restriktioner för vissa körmöjligheter, t.ex. godståg 
till och från Malmö Gbg. En handfull kortvariga inkopplingar kommer 
att medföra trafikavbrott eller stora inskränkningar i trafikeringen. 
Under hela byggperioden behövs tidstillägg på några minuter för 
att klara de hastighetsnedsättningar som krävs. Ombyggnaden 
medför också en längre avstängning av Lommabanan i perioden. 

På flödet genomförs också rälsbyten vilket innebär enkelspårsdrift 
under perioder samt kontaktledningsbyten med samma konsekvens 
men under en längre tidsperiod.

Perioden 2020–2023 
Getingmidjan mellan Stockholm C och Stockholms södra kommer 
fortfarande att vara avstängd 8 veckor under sommaren samt en 
långhelg på våren och hösten Under 2020 (med reservår 2021). På 
Södra stambanan fortsätter kontaktledningsbytet till delsträckan 
Älmhult–Hässleholm med förväntning att det sker på samma sätt 
som kontaktledningsbytet Hässleholm–Lund. Åtgärder i samband 
med uppstart av Ostlänken planeras att samordnas för en veckolång 
avstängning vid Åby/Norrköping i perioden. I övrigt samma stora 
åtgärder fortsätter i denna period med liknande trafikpåverkan.
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Trafikala effekter av investeringar
Perioden 2018–2019
Tornhill förbigångsspår och dubbelspåret på delsträckan Sten-
kumla–Dunsjö medför ökad flexibilitet för godstågen genom fler 
möjliga tåglägen och bättre flexibilitet för att lösa operativa 
situationer. Gångtiden Malmö–Hallsberg kan eventuellt minskas 
genom att tidstillägg för tågmöten på den idag enkelspåriga delen 
bortfaller. Det nya plattformsspåret i Flemingsberg medför att 
norrgående tåg kan köra tätare vilket förbättrar kapaciteten in mot 
Stockholm.

Perioden 2020–2023 
Utbyggnad till fyrspår på delsträcka Arlöv–Flackarp är den 
kapacitetsmässigt viktigaste delen. En flaskhals försvinner vilket 
framförallt bidrar till en ökad flexibilitet i tågplaneringen och 
kortare transporttider. Det kan också minska gångtiderna för 
interregionala tåg från Göteborg respektive Stockholm som inte 
längre behöver anpassas till tåglägen för lokal- och regiontågen. 

För att få önskad effekt av fyrspårsbyggnaden behöver även 
sträckan Lund (Högevall)–Flackarp färdigställas, vilket beräknas 
ske 2024. Avsnittet på ca 1 km från Högevall in till Lund kommer 
fortsatt bli en dubbelspårig kapacitetsbegränsning i södra änden 
av Lund. 

Dubbelspår på godsstråket genom Hallsberg ger en kraftig ökning 
av kapaciteten på en de viktigaste knutpunkterna för godstrafiken.

Signalåtgärder och slopandet av plankorsningar mellan Mölnbo 
och Järna ökar kapaciteten genom att tågen kan köras tätare. I 
kombination med det nya plattformsspåret i Flemingsberg samt 
signalåtgärder i Södertälje Syd så ökar successivt kapaciteten på 
Västra stambanan, delen Gnesta–Stockholm.

Omledningsbanor
Avstängningar mellan: 
Vid avstängning Arlöv–Hässleholm kan godstrafiken omledas 
Arlöv–Kävlinge–Teckomatorp–Åstorp–Hässleholm (resandetåg 
alternativt via Åstorp–Helsingborg–Lund). Omledningssträckorna 
har medelgod kapacitet och får anses vara i gott skick.

Vid avstängning Hässleholm–Mjölby är den närmaste omled-
ningssträckan via Västkustbanan. Den är till största delen i gott 
skick, då den under de senaste decennierna har byggts ut till en 
dubbelspårig bana. Det är dock en betydande omväg med 
omfattande förlängning av körtiderna. 

Vid avstängning Mjölby–Hallsberg kan trafiken ledas om två vägar:
1. Via Katrineholm–Norrköping–Mjölby. Denna sträcka är 

dubbelspårig hela vägen (Västra respektive Södra stambanan). 
Banan är högt trafikerad.

 
2. Via Falköping–Jönköping–Nässjö. Denna sträcka är enkelspårig 

mellan Falköping och Nässjö, och har därför mindre kapacitet än 
Södra stambanan. På denna sträcka föreligger också risk för 
hastighetsnedsättning mellan Falköping och Nässjö, en hastig-
hetsnedsättning som skulle minska tillgänglig kapacitet på 
banan. Rälsbyte för att släcka den risken är planerat till 2020.

Vid trafikavbrott Åby–Katrineholm–Järna (Södra stambanan) kan 
trafiken ledas om Åby–Nyköping–Järna (Nyköpingsbanan).

Vid trafikavbrott Järna–Södertälje Syd övre–Flemingsberg 
(Grödingebanan) kan trafiken ledas om Järna–Södertälje hamn–
Flemingsberg.

Vid avstängning Stockholm C–Stockholms södra (Getingmidjan) 
kan trafiken ledas om Stockholm C–Västerås–Hallsberg (Mälarba-
nan). Under 2018 kommer dock även Mälarbanan vara avstängd 
3,5 vecka samtidigt som Getingmidjan är avstängd, samma 
problembild väntas år 2019–2020 men är under utredning. Under 
Getingmidjans avstängning tillåts en begränsad mängd tjänstetåg 
till/från Hagalund samt posttåg att trafikera Citybanan.

Generellt
Sträckan Malmö–Lund är hårt trafikerad av både regional- och 
interregionaltåg, pendeltåg samt godståg. Genom att initialt 
bygga ut sträckan Malmö–Högevall till fyrspår kan trafiken 
separeras vilket ökar kapaciteten samt robustheten i trafiksyste-
met, dessutom möjliggörs nya uppehåll längs sträckan. 

Sträckan Mjölby–Hallsberg kommer inledningsvis ha ett lågt 
kapacitetsutnyttjande, särskilt på avsnittet Motala–Hallsberg 
eftersom persontrafiken här är blygsam. Trafikökningen vid 
dubbelspårets färdigställande förväntas primärt omfatta en 
handfull tåg som idag körs via andra linjer. På längre sikt förväntas 
godstrafiken öka successivt. När hela sträckan Degerön–Hallsberg 
är utbyggd med dubbelspår flyttas flaskhalsen på stråket till Södra 
stambanan. Hela delsträckan Lund–Mjölby kommer att ha 
blandad trafik på en bana med hög hastighet med störst koncen-
tration av tåg på delsträckan Lund–Hässleholm. Utöver den 
kvarvarande dubbelspårssträckan mellan Högevall och Lund 
förväntas Lund–Hässleholm bli den potentiellt största flaskhalsen. 
Situationen bedöms dock vara hanterbar eftersom kapaciteten 
Lund–Hässleholm har förstärkts i perioden innan 2018, med fler 
förbigångsspår samt signaltekniska förbättringar. Dessutom 
medför fyrspåret söder om Lund att sträckan norr om Lund kan bli 
mer styrande för tåglägena än idag och därmed möjliggöra en 
ökad trafik, alternativt bättre tåglägen.

På sträckan Katrineholm–Gnesta vävs trafiken från både Södra 
och Västra stambanan samt Oslo–Stockholm samman vilket leder 
till ett högt kapacitetsutnyttjande. Dessutom tillkommer regional 
tågtrafik från Hallsberg och Östergötland samt SLL: pendeltåg 
mellan Gnesta och Järna, sammantaget leder detta till kapacitets-
problem på hela sträckan Katrineholm–Järna. Även om Ostlänken 
kommer att minska trycket på sträckan genom att tågen från 
Södra stambanan och Östergötland flyttas över, så kommer det 
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Öresundsbron. Vägen går överst 
och järnvägen direkt under.
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finnas ett behov av kapacitetshöjande åtgärder innan Ostlänken 
är klar. Sträckan har vid ett flertal tillfällen förklarats överbelastad. 
Då Ostlänken tas i bruk kommer den trånga sektorn utgöras av 
sträckorna Flemingsberg–Järna. 

I Östergötland uppstår tidvis kapacitetsproblem pga. blandningen 
av interregional trafik och pendeltåg, främst på sträckan Linkö-
ping–Norrköping. En överflyttning av trafiken från Södra stamba-
nan och Östergötland kommer att ske när Ostlänken tas i bruk, 
om tågtrafiken ökar innan dess så bedöms det uppstå kapacitets-
problem mellan Linköping och Norrköping. Sträckan har tidigare 
förklarats överbelastad.

Linköping Norrköping Katrineholm Gnesta Flemmingsberg

StockholmMalmö

Lund Hässelholm

1 2 4 3 5

Sammanfattningsvis så bedöms prioritetsordningen för 
kapacitets höjande åtgärder vara följande:

1  Högevall–Lund
2  Lund–Hässleholm
3  Katrineholm–Gnesta
4  Linköping–Norrköping
5  Gnesta–Flemingsberg
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Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Malmö godsbangård  
signalåtgärderför längre tåg 

● Öv 2018

2 Sävenäs ktl–upprustning ● Ktl 2018–2020

3 Trollhättan lyftbro ● Öv 2020

4 Kävlinge–Arlöv mötesstation ● Fb 2020–2021

5 Åstorp–Teckomatorp III ● Öv 2020–2022

6 Flackarp–Arlöv ● Fsp pågår–2023

7 Ängelholm–Maria ● Dsp 2020–2023

8 Göteborgs hamnbana ● Dsp 2019–2023

9 Lund–Flackarp ● Fsp 2020–efter 2023

10 Varberg–Hamra dubbelspår ● Dsp 2019–efter 2023

11 Olskroken (Västlänken) ● Fsp 2018–efter 2023
* enligt nu gällande planer

Flöde 2 Malmö–Oslo

Funktionella krav utan begränsningar
• Sth:  160–250 km/h
• STAX:  22,5 ton
• Stvm: 6,4 ton/m
• Lastprofil: A

Kraven uppfylls på hela flödet och det finns inga aviserade 
risker för att kraven inte skulle kunna uppfyllas. 

Trafikpåverkan under genomförandet
Det är inga större förändringar för kapaciteten som färdigställs i 
perioden 2018–2019. 2020–2023 är det några förändringar som 
framförallt möjliggör för Pågatågstrafiken i Skåne. Större föränd-
ringar med ökad kapacitet på Västkustbanan färdigställs främst 
2023 eller senare.

Perioden 2018–2019 
Fyrspårsutbyggnaden Malmö–Lund medför en fyra månader lång 
avstängning av Lommabanan, förmodligen under 2019. 

Dubbelspårsutbyggnad Varberg– Hamra startar upp med kortare 
avstängningar i Varberg. 

Ombyggnaden i Olskroken får en mycket stor trafikpåverkan på 
godstrafiken från 2018 då det inte längre kommer vara möjligt att 
köra direkt mellan Västkustbanan och Sävenäs rangerbangård, 
istället måste tågen köra via Kville bangård med rundgång där. 

Dubbelspårutbyggnaden på hamnbanan i Göteborg medför en viss 
trafikpåverkan.

Perioden 2020–2023 
Trafikpåverkan ökar under perioden på grund av dubbelspårsut-
byggnader och främst i form av enkelspårsdrift, nedsatt hastighet 
och avstängda spår. 

Maria–Ängelholm kräver långa sommaravstängningar och även 
kortare avstängningar vid storhelger. Det kommer även finnas 
hastighetsnedsättningar under hela byggtiden. 

Varberg–Hamra medför långvarig avstängning av anslutningen till 
Viskadalsbanan. Det kommer även ske ett par stycken avstängningar 
av Västkustbanan under byggtiden. Kapaciteten kommer även 
begränsas då det kommer byggas en provisorisk station samt att 
sträckan med enkelspår kommer förlängas jämfört med nuläget.

Godsstråket genom Skåne skall anpassas till införande av 
Pågatågstrafik, vilket medför långa avstängningstider på sträckan 
Kävlinge–Arlöv och på sträckan Åstorp–Teckomatorp .

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt 
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Trafikala effekter av investeringar
Det är inga större förändringar för kapaciteten som färdigställs i 
perioden 2018–2019. Under perioden 2020-2023 är det några 
förändringar som framförallt möjliggör för Pågatågstrafiken i 
Skåne. Större förändringar med ökad kapacitet på Västkustbanan 
färdigställs främst 2023 eller senare.

Arlöv–Flackarp, fyrspårsutbyggnad . Se flöde 1 Köpenhamn–
Hallsberg/Stockholm 

Arlöv–Flädie–Kävlinge (Lommabanan, en del av Godsstråket 
genom Skåne) . Utbyggnadens syfte är att kunna etablera 
Pågatågstrafik i ett trafikupplägg med avgångar en gång per 
timme och riktning samt nya uppehåll i Furulund och Lomma. I en 
senare etapp planeras ytterligare kapacitetsökningar för att klara 
en förtätning till halvtimmestrafik för Pågatågen. 

Åstorp–Teckomatorp (Söderåsbanan, en del av Godsstråket 
genom Skåne) . Utbyggnaden innebär att sträckan förses med två 
nya mötesstationer (Svalöv och Kågeröd) samt anpassas för 
införande av Pågatågstrafik. Utbyggnaden ger även fördelar för 
godstrafiken i form av kortare avstånd mellan mötesstationerna. 
Pågatågstrafiken kan köras isolerat Teckomatorp–Åstorp eller gå 
vidare söderut riktning Malmö. Frekvensen planeras bli ett tåg per 
timme och riktning. Godstrafiken omfattar idag ca 10 tåg per 
dygn, vilket innebär att det finns relativt mycket ledig kapacitet. 

Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad . Efter ombyggnaden har 
banan en avsevärt högre kapacitet. Tidstilläggen för att passa in med 
mötande trafik, även kallat infasning, bortfaller. Idag är det främst 
Öresundstågen som har stora tidstillägg för infasning. Största tillåtna 
hastighet ökar något, men medför bara enstaka minuters tidsvinst. 

Antalet tåg på sträckan bedöms kunna öka från åtta till tio tåg  
per timme. Sträckan Helsingborg C–Maria saknar fortfarande 
dubbelspår.

Omledningsbanor
Malmö–Eldsberga 
På sträckan Malmö–Eldsberga finns mycket goda omlednings-
möjligheter för både person- och godstrafiken. Exempel på 
trafikavbrott och omledningssträcka framgår av tabellen nedan.

Eldsberga–Göteborg
Omledningsmöjligheterna är dåliga och innebär stora omvägar. 
Viss del av trafiken kan omledas via Södra Stambanan till Alvesta 
och Kust- till Kustbanan. Kapacitetsbegränsningar på denna 
omledningssträcka finns främst mellan Alvesta och Göteborg pga. 
enkelspår med ganska långt mellan mötesstationerna. Dessutom 

Ordinarie väg Omledningssträcka vid trafikavbrott 

Arlöv–Helsingborg (persontrafik)/Åstorp (godstrafik)–Eldsberga Arlöv–Hässleholm–Markaryd–Eldsberga

Arlöv–Lund–Kävlinge (persontrafik) Arlöv–Flädie–Kävlinge

Kävlinge–Landskrona Ö–Helsingborg Gbg (persontrafik) Kävlinge–Teckomatorp–Helsingborg Gbg

Ängelholm–Åstorp–Teckomatorp (godstrafik) Arlöv–Hässleholm–Markaryd–Eldsberga

Ängelholm–Eldsberga Arlöv–Hässleholm–Markaryd–Eldsberga

är Alvesta begränsande pga. riktningsbyte på spår som är korta 
(längsta spår 645 m och näst längsta 613 m). Viss trafik kan med 
anledning av dessa begränsningar behöva köras via Nässjö–Fal-
köping (riktningsbyte) till Göteborg eller via Hallsberg. Enstaka 
tåg kan köras via Varberg–Borås–Herrljunga. 

Göteborg–Öxnered
Kan omledas via Herrljunga alternativt Uddevalla.

Öxnered–Oslo
Kan omledas via Hallsberg–Kil–Charlottenberg

Stationen Varberg kommer att få en ny godsbangård. Här 
kommer även två 780 meter långa förbigångsspår anläggas för 
tåg i båda riktningarna. Söder om perrongerna kommer ett nytt 
dubbelspår gå i tunnel och ansluta till befintligt dubbelspår i 
Hamra. Personbangården kommer att ha fyra spår för tåg på 
Västkustbanan och ett separat spår för tåg till/från Viskadals-
banan som inte längre behöver använda Västkustbanans spår.

Olskroken kommer efter ombyggnaden vara anpassat till 
Västlänken. Tågen kommer i större omfattning kunna framföras 
utan korsande tågvägar och genomgående godståg mellan 
Norge/Vänerbanan och Västkustbanan får förbättrade möjlig-
heter att passera bangården på ett nytt dubbelspår.

Generellt
Stråket Malmö–Oslo har under ca 30 år byggts ut till dubbelspår 
etappvis. Kvarvarande enkelspår håller nere kapaciteten och  
gör att gjorda utbyggnader inte kommer helt till sin rätt. Det  
är angeläget att kvarvarande enkelspår söder om Göteborg  
(= Ängelholm–Maria och Hamra–Varberg) byggs ut till dubbel-
spår. Det enkelspåriga avsnittet Öxnered–Kornsjö har en blygsam 
trafik och kommer att kvarstå enkelspårig under överskådlig 
framtid. 

På Helsingborg C är trafiken mycket intensiv och antalet platt-
formsspår för litet. Snarlika förhållanden gäller i Halmstad, även 
om trafikeringen här inte är lika omfattande. 

På sträckan Halmstad–Göteborg behövs kompletterande 
förbigångsspår. Av de befintliga förbigångsspåren håller vissa inte 
tillräcklig längd (eftersträvad tåglängd är 750 m) och behöver 
förlängas alternativt ersättas med fullängdsspår. 
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Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Röstbo mötesstation ● Fb 2019–2020

2 Boden S–Boden C–Ljuså, 
Spår- och vxl-byte 

● Spår 2020

3 Gällivare–Kiruna, Ktl-upprustning ● Ktl 2018–2020

4 Örebro–Frövi, rälsbyte ● Spår 2021

5 Godsstråket Storvik–Frövi,  
ny mötesstation Ombenning

● Fb 2020–2021

6 Ragundatunneln ● Öv 2021

7 Lappberg bangårdsförlängning ● Öv 2020–2021

8 Ockelbo bangård, Ktl-byte ● Ktl 2022

9 Gammelstad bangårsförlängning ● Öv 2021–2022

10 Luleå–Riksgränsen införande av 
ERTMS

● Öv pågår–2022

11 Ornäs samtidig infart ● Si 2023

12 Ljuså–Harrträsk rälsbyte ● Spår 2021–2023

13 Dubbelspår  
Avesta Krylbo–Dalslund 

● Dsp 2022–efter 2023

* enligt nu gällande planer

Flöde 3 Hallsberg/Borlänge–Narvik/Luleå

Funktionella krav utan begränsningar
Hallsberg/Borlänge–Luleå 
Sth:  120–200 km/t 
STAX:  22,5–25 Ton 
Stvm:  6,4–8 Ton/m 
Lastprofil: A

Luleå–Narvik 
Sth:  80–160 km/t 
STAX:  30 Ton 
Stvm:  12 Ton/m 
Lastprofil: A

Kraven uppfylls på hela flödet, men följande risker för 
nedsättningar är aviserade: 

Örebros–Frövi, upp- och nedspår. Risk för varaktig nedsätt-
ning till 120 km/tim. Åtgärder planeras genomförda 2021.

Moradal. Risk för varaktig nedsättning till 40 km/tim i  
växlar. Åtgärder planeras genomförda 2019.

Holmfors–Ljuså. Risk för varaktig nedsättning för malm tågen 
till 40 km/tim. Åtgärder planeras genomförda 2020.

Harrträsks–Gällivare. Risk för varaktig nedsättning för malm-
tågen till 40 km/tim. Åtgärder planeras genomförda 2019.

Malmbanan mellan Holmfors–Ljuså (3.3 km) och  
Harrträsk–Gällivare (12.3 km).

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt
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Trafikala effekter av investeringar
Perioden 2018–2019
Det pågår utredningar för att kunna påbörja arbetet med 
uppgradering av Malmbanan till 32,5 tons axellast.

Perioden 2020–2023 
Under perioden 2020–2023 så kommer det bli en förlängning av 
Röstbo mötesstation, vilket innebär att 750 meter långa tåg kan 

Omledningsbanor
Stopp mellan Frövi och Krylbo:
Alternativ 1, tågen omleds via Kolbäck–Ängelsberg.
Alternativ 2, tågen omleds via Västerås–Sala.
Alternativ 3, tågen omleds via Ställdalen–Borlänge.

Stopp mellan Storvik och Kilafors:
Alternativ 1, tågen omleds via Gävle, dock ej Stax 25.

Trafikpåverkan under genomförandet 
Perioden 2018–2019 
Avstängningar delar av dygnet under längre perioder för kontakt-
ledningsupprustning Gällivare–Kiruna och, förlängning av Röstbo 
mötesstation samt rälsbyte alternativt uppgradering till STAX 
32,5 ton mellan Ljuså-Harrträsk.

Perioden 2020–2023 
Ett antal åtgärder har trafikpåverkan delar av dygnet under en 
längre period som Ockelbo bangård kontaktledningsbyte, 
renovering av Ragundatunneln och Örebro–Frövi rälsbyte på 
upp- och nedspår.

Det är också ett antal åtgärder som medför en eller flera helg-
avstängningar som Godsstråket, kapacitet ny mötesstation mellan 
Fagersta och Snyten, Ombenning, Gammelstad bangårdsförläng-
ning. För Gammelstad finns det inte några mötesmöjligheter 
under arbetet 2021–2022.

Införande av ERTMS på Malmbanan medför dels direkt trafikpå-
verkan, men kan också ha en påverkan på planeringen av andra 
åtgärder. 

Stopp mellan Söderhamn och Sundsvall:
Alternativ 1, tågen omleds via Ånge. 

Stopp mellan Mellansel och Vännäs:
Alternativ 1, tågen omleds via Umeå.

mötas på stationen och att de kan inkomma samtidigt samt en ny 
mötesstation i Ombenning.

Generellt
Fortsatt utbyggnad av flödet behöver studeras vidare. Detta gäller 
framförallt förlängning av mötesstationer till 750 meter men även 
utbyggnad till dubbelspår på strategiska platser längs flödet.
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Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Villersmuren ny mötesstation ● Fb 2018–2019

2 Borlänge–Ludvika skapande av 
samtidigheter

● Si 2018–2019

3 Kil–Öxnered ● Öv pågår–2019

4 Gävle–Storvik, 2 st broreparatio-
nenr

● Öv 2020

5 Rämshyttan tunnel ● Öv 2020

6 Ludvika samtidig infart ● Si 2020

7 Grums plattformar och bangård ● Öv 2020

8 Trollhättan lyftbro ● Si 2020

9 Sävenäs ktl-upprustning ● Ktl 2018–2020

10 Gävle–Storvik hastighetshöjande 
åtgärder

● Si 2020–2021

11 Kil, ställverksbyte ● Öv 2019–2022
* enligt nu gällande planer

Flöde 4 Gävle–Borlänge–Kil–Göteborg

Funktionella krav utan begränsningar
Sth:  160–250 km/tim
STAX:  22,5 Ton
Stvm: 6,4 Ton/m
Lastprofil: A

Kraven uppfylls på hela flödet.

Trafikpåverkan under genomförandet 
Perioden 2018–2019 
I perioden kan det bli påverkan av arbeten med samtidighet 
mellan Ludvika och Borlänge. Avstängningar i samband med 
Olskroken kan också påverka. 

Perioden 2020–2023 
Rämshyttan tunnel utreds för att ev. bygga en parallell bana 
istället för att upprusta tunneln vilket betyder betydligt mindre än 
förväntade 25 veckor avstängning för att rusta upp dagens tunnel.

Ställverket i Kil ska bytas vilket kommer att medföra en längre 
avstängning med stor påverkan.

På sträckan Gävle–Storvik pågår flera åtgärder som innebär 
kortare avstängningar.

I övrigt kvarstår åtgärderna med trafikpåverkan från perioden 
2018–2019.

Trafikala effekter av investeringar

Samtidigheter förväntas ge högre kapacitet och möjlighet att trafikera 
berörd sträcka med fler tåg och ge kortare gångtider då tågen inte 
längre behöver vänta på mötande tåg lika länge. Den nyligen (2017) 
ombyggda sträckan mellan Ställdalen–Kil medger fler tåg i relationen 
Mellansverige/Borlänge–Norge/Göteborg, vilket även kan avlasta 
godsstråket genom Bergslagen.

Generellt
Kvarstående kapacitetsbrister finns framför allt på delsträckan Kil– 
Öxnered där banan saknar samtidig infart och långa mötesspår, vilket 
innebär att investeringarna på sträckan Ställdalen–Kil inte kan utnyttjas 
fullt ut. Även sträckan Borlänge–Ställdalen saknar långa mötesspår.

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt
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Omledningsbanor
För flödet Göteborg–Kil–Borlänge–Gävle är omledning främst 
möjlig via Västra stambanan samt Godstråket genom Bergslagen 
alternativt Bergslagsbanan. För trafik som kommer ifrån Norge via 
Kil är också Värmlandsbanan viktig som omledning, om det är 
avstängt mellan Kil–Borlänge. För avstängningar mellan Storvik–
Gävle kan viss trafik gå via Ockelbo, men med begränsad axellast 
innan Gävle–Ockelbo har byggts ut till STAX 25, vilket planeras 
vara klart 2021.

Följande utbyggnadsbehov krävs för att godsstråket väster om Vänern 
skall fungera som ett sammanhängande stråk:
1   Förlängning av mötesspår på minst två platser mellan Borlänge–

Ställdalen
2   Förlängning av mötesspår på minst två platser mellan  

Kil–Öxnered (Ånimskog, Erikstad)
3   Införande av samtidig infart på samtliga platser mellan  

Kil–Öxnered

När punkterna 1 och 2 är färdigställda är det möjligt att  
framföra längre tåg (730 meter enligt nuvarande regelverk) på 

hela sträckan mellan Borlänge och Göteborg.

Allteftersom punkt 3 färdigställs ökar kapaciteten och gångtiden 
minskar då tågen inte längre behöver stå still och vänta på 
mötande tåg i samma omfattning.

På sträckan Gävle–Ställdalen och Kil–Göteborg så är det en blandad 
trafik med resandetåg och godståg. På dessa sträckor så behöver 
det ske kapacitetshöjande åtgärder. Sträckan mellan Ställdalen  
och Kil kommer till 2018 att vara utbyggd med fjärr styrning och 
samtidig infart på stationerna, här föreligger inga kapacitetsbrister.

Skogsröjning med spårbundnen 
maskin vid Ryggen  

mellan Falun och Storvik.
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Funktionella krav utan begränsningar
Sth:  160–250 km/tim
STAX:  22,5 Ton
Stvm: 6,4 Ton/m
Lastprofil: A

Kraven uppfylls på största delen av flödet. Efter första 
halvåret 2018 ska inga varaktiga nedsättningar råda. 

Varaktiga hastighetsnedsättningar till 130 km/tim:
Upp- respektive nedspåret mellan Floby och Alingsås, 
åtgärder planeras genomförda 2018.

Trafikpåverkan under genomförandet 
Perioden 2018–2019 
Under 2018 och 2019 kommer Getingmidjan mellan Stockholm C 
och Stockholms södra att vara avstängd 8 veckor under somma-
ren samt en långhelg på våren och hösten. Detta medför att all 
tågtrafik söder om Stockholm vänder vid Stockholms södra eller 
Flemingsberg/Älvsjö gbg. 

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt 

Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Flemmingsberg plattformspår ● Öv pågår–2018

2 Spårbyte Herrljunga–Alingsås 
uppspår och Floby–Alingsås 
nedspår 

● Spår 2018

3 Vändspår Alingsås ● Öv pågår–2018

4 Järna–Mölnbo signalåtgärder  
inkl planskildheter 

● Si pågår–2020

5 Godsstråket genom Hallsberg ● Dsp pågår–2020

6 Skövde–Norsesund,  
Signalåtgärder 

● Si 2018–2020

7 Västra stambanan  
trimningsåtgärder 

● Si pågår–2020

8 Falköping ● Fb 2019–2020

9 Sävenäs ktl-upprustning ● Ktl 2018–2020

10 Getingmidjan ● Öv 2018–2021

11 Finnerödja ● Fb 2021

12 Herrljunga västra  
(fd Remmenedal )

● Fb 2020–2021

13 Falköping–Alingsås ktl–upprustn ● Ktl 2020–2023

14 Floda/Lerum ● Öv 2021–2023

15 Göteborgs hamnbana ● Dsp 2019–2023

16 Olskroken (Västlänken) ● Fsp 2018–efter 2023

17 Scan med del 1 (Ö)  
(fd ERTMS korridor B)

● Öv 2020–efter 2023

* enligt nu gällande planer

Flöde 5 Stockholm–Göteborg

Under hösten 2018 pågår arbetet med dubbelspår genom 
Hallsberg på Godsstråket genom Bergslagen vilket medför 
avstängningar och enkelspårsdrift på VSB.

Under senvåren och sommaren 2018 färdigställs spårbyte väster 
om Skövde samt vändspår i Alingsås med avstängningar och 
enkelspårsdrift som följd.

I april 2018 påbörjas arbetet med planskildhet i Olskroken vilket 
innebär trafikpåverkan

Byggnationen av Falköping förbigångsspår beräknas pågå under 
2019 och genererar ett totalstopp mellan Skövde–Falköping under ca 
en vecka. Detta samplaneras med byggande av ”Heneporten”, en 
breddad vägport under VSB strax väster om Skövde. En hastighets-
nedsättning till 130 km/h (möjligen 70 km/h) kommer finnas på en 
ca 1000 meter lång sträcka mellan Stenstorp och Falköping.

Perioden 2020–2023 
Getingmidjan mellan Stockholm C och Stockholms södra kommer 
fortfarande att vara avstängd 8 veckor under sommaren samt en 
långhelg på våren och hösten Under 2020 (med reservår 2021).

Signalåtgärder samt slopande av plankorsningar på sträckan 
Järna–Mölnbo påverkar tågtrafiken under år 2020. 
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Trafikala effekter av investeringar
Perioden 2018–2019
Det nya plattformsspår som tas i bruk i Flemingsberg december 
2017 innebär att kapaciteten för norrgående tågtrafik ökar genom 
att tågen kan köra tätare.
 
Bangårdsombyggnaden i Alingsås med två mittplacerade 
vändspår innebär att pendeltågen kan vända utan att korsa 
motriktad trafik.

Kapacitetshöjande åtgärder på signalsystemet mellan Skövde och 
Laxå innebär att tåg kan framföras något tätare på vissa delsträckor, 
främst då tågen närmar sig förbigångsstationer.

Mellan Pålsboda och Laxå kommer åtgärder i signalanläggningen 
att genomföras vilket kommer möjliggöra att tåg kan framföras 
tätare.

Perioden 2020–2023 
Anläggandet av nya förbigångsspår för båda riktningarna några 
kilometer väster om Herrljunga vid Remmenedal innebär ökad 
möjlighet att framföra fler godståg på Västra stambanan. Platsen 
är optimal för att kunna starta tyngre tåg i båda riktningarna och 
ligger strategiskt mellan Algutsgården och Floby. Dessa förbi-
gångsspår är en förutsättning för att kunna använda det nya 
plattformsspåret (spår 6 och 7) i Herrljunga utan att minska 
kapaciteten för godstrafiken.

Anläggandet av nya förbigångsspår för båda riktningarna 
omedelbart öster om Falköpings C innebär att belastningen på 
bangården i Falköping minskar och möjligheten att framföra fler 
godståg på Västra stambanan ökar. Det kommer också finnas 

Omledningsbanor
Vid trafikavbrott Göteborg C–Alingsås–Herrljunga (Västra 
stambanan) kan trafiken ledas om på sträckan Göteborg C–Borås–
Herrljunga, alternativt Göteborgs C–Öxnered–Herrljunga. 
Godstrafiken kan komma att behöva omledas längre sträcka via 
Kil och Norge/Vänerbanan.

Västra stambanan kommer under hösten 2022 vara en viktig 
omledningsbana för godstrafik på sträckan Partille–Herrljunga 
(–Borås–Varberg) då godstågsviadukten stängs av vilket  
omöjliggör trafik mellan godsbangårdarna i Göteborg och 
Gubbero.

Kontaktledningsbytet på Västra stambanan fortsätter med 
delsträckan Falköping–Alingsås där det pågår samhällsekonomis-
ka utredningar för att bedöma olika genomförandealternativ. 
Oavsett alternativ kommer det att medföra större påverkan under 
en längre period.

Nya förbigångsspår byggs strax väster om Herrljunga med 
planerad byggstart 2020. Detta medför hastighetsnedsättning 
och ett antal kortare totalavstängningar. Det utreds också 
förbigångsspår på delsträckan Skövde–Laxå i slutet av perioden.

Bangårdsombyggnad planeras i Lerum. Denna kommer att 
medföra några totalavstängningar samt hastighetsnedsättning 
under byggskedet, som planeras i slutet av perioden.

Olskrokens bangårdsombyggnad fortsätter och Västra stamba-
nan kommer att vara avstängd under några veckor för resandetra-
fik på delsträckan Göteborgs C–Partille två somrar. Godstrafiken 
kommer vid några tillfällen inte att komma fram väster om 
Sävenäs rangerbangård vilket medför att dessa tåg under några 
perioder måste omledas via Norge/Vänerbanan. 

Vid trafikavbrott Järna–Södertälje Syd övre–Flemingsberg 
(Grödingebanan) kan trafiken ledas om Järna–Södertälje hamn–
Flemingsberg.

Vid avstängning Stockholm C–Stockholms södra (Getingmidjan) 
kan trafiken ledas om Stockholm C–Västerås–Hallsberg (Mälar-
banan). Under 2018 kommer dock även Mälarbanan vara avstängd 
31/2 vecka samtidigt som Getingmidjan är avstängd, samma 
problembild väntas år 2019–2020 men detta är under utredning. 
Under Getingmidjans avstängning tillåts en begränsad mängd 
tjänstetåg till/från Hagalund samt posttåg att trafikera Citybanan.

möjlighet att ansluta Marjarpsterminalen direkt till Västra 
stambanan och möjliggöra ankomst eller avgång direkt norrut från 
terminalen utan att växla via spåren 1–2 i Falköping.

Bangårdsombyggnaden i Lerum innebär att befintliga två spår 
med mittplattform kommer att utökas med ytterligare två spår 
som placeras utanför befintliga normalhuvudspår. De två yttre 
spåren används för tåg utan uppehåll, och de två mittersta spåren 
används för tåg med uppehåll. Västra stambanan får med denna 
åtgärd ytterligare en station med möjlighet att förbigå eller vända 
pendeltåg eller regiontåg som är upp till 250 meter långa. Lerum 
ligger strategiskt mitt mellan Göteborgs C och Alingsås. 

Floda byggs om så att det blir möjligt att använda plattformen vid 
spår 1 utan tidsförlust. Genom denna åtgärd skapas bättre 
tillgänglighet för resenärerna och ytterligare en möjlighet att 
förbigå pendeltåg i riktning mot Göteborg vid trafikstörningar.

Signalåtgärder och slopandet av plankorsningar mellan Mölnbo 
och Järna ökar kapaciteten genom att tågen kan köras tätare. I 
kombination med det nya plattformsspåret i Flemingsberg samt 
signalåtgärder i Södertälje Syd så ökar successivt kapaciteten på 
Västra stambanan, delen Gnesta–Stockholm.
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Göteborg Centralstation.
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Generellt
Sträckan Göteborg–Alingsås är hårt trafikerad av både regional- 
och interregionaltåg, pendeltåg samt godståg. De infrastruktur-
åtgärder som genomförs de närmaste åren kommer att förbättra 
kapaciteten på sträckan, däremot kommer åtgärderna inte vara 
tillräckliga om tågtrafiken utökas ytterligare. Sträckan har tidigare 
förklarats överbelastad.

Mellan Falköping och Skövde uppstår trängsel mellan den 
snabbgående interregionala och regionala persontrafiken samt 
godstrafiken, det finns därför behov av kapacitetshöjande 
åtgärder längs sträckan. Liknande situation uppstår mellan Laxå 
och Hallsberg, där vävs dessutom tågtrafiken mellan Västra 
stambanan och Värmlandsbanan samman vilket belastar 
kapaciteten, förgreningspunkten mot Värmlandsbanan i Laxå sker 
dessutom i plan varvid korsande tågvägar uppstår.

På sträckan Katrineholm–Gnesta vävs trafiken från både Södra 
och Västra stambanan samt Oslo–Stockholm samman vilket leder 
till ett högt kapacitetsutyttjande. Dessutom tillkommer regional 

tågtrafik från Hallsberg och Östergötland samt SLL: pendeltåg 
mellan Gnesta och Järna, sammantaget leder detta till kapacitets-
problem på hela sträckan Katrineholm–Järna. Även om en 
överflyttning av trafiken från Södra stambanan och Östergötland 
kommer att ske när Ostlänken tas i bruk så kommer det redan 
innan dess att finnas ett behov av kapacitetshöjande åtgärder. 
Sträckan har vid ett flertal tillfällen förklarats överbelastad. Då 
Ostlänken tas i bruk kommer den trånga sektorn utgöras av 
sträckorna Järna–Flemingsberg.

Sammanfattningsvis så bedöms prioritetsordningen för kapaci-
tetshöjande åtgärder vara följande:

1  Göteborg–Alingsås
2  Falköping–Skövde
3  Katrineholm–Gnesta
4  Gnesta–Flemingsberg
5  Laxå–Hallsberg

Skövde Laxå KatrineholmHallsberg Gnesta Flemmingsberg

StockholmGöteborg

Alingsås Falköping

1 2 5 3 4
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Flöde 6 Stockholm–Oslo

Funktionella krav utan begränsningar
Sth:  160–250 km/tim
STAX:  22,5 Ton
Stvm: 6,4 Ton/m
Lastprofil: A

Kraven uppfylls på hela flödet. För den del som inte går på 
Västra stambanan finns dock följande risker för varaktiga 
nedsättningar aviserade: 

Kil – Låxå. Risk för varaktig nedsättning till 140 km/tim, 
samt risk för ökade restriktioner för tunga transporter. 
Åtgärder planeras genomförda 2022. 

Kil – Fagerås. Risk för varaktig nedsättning av axellast och 
hastighet över bro över Norsälven. Åtgärder planeras 
genomförda 2021. 

Trafikpåverkan under genomförandet 
Perioden 2018–2019 
Under 2018 och 2019 kommer Getingmidjan mellan Stockholm C 
och Stockholms södra att vara avstängd 8 veckor under somma-
ren samt en långhelg på våren och hösten. Detta medför att all 
tågtrafik söder om Stockholm vänder vid Stockholms södra eller 
Flemingsberg/Älvsjö gbg. 

Perioden 2020–2023 
Getingmidjan mellan Stockholm C och Stockholms södra kommer 
fortfarande att vara avstängd 8 veckor under sommaren samt en 
långhelg på våren och hösten Under 2020 (med reservår 2021).

Signalåtgärder samt slopande av plankorsningar på sträckan 
Järna–Mölnbo påverkar tågtrafiken under år 2020. 

Stationen Väse skall byggas om så att persontågen kan använda 
båda spåren utan restriktioner. Nytt långt mötesspår skall 
anläggas vid Välsviken, vilket innebär trafikpåverkan.

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt

Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Flemmingsberg plattformspår ● Öv pågår–2018

2 Kil–Laxå, Pråmkanalen  
mötesstation

● Fb 2018–2019

3 Laxå–Arvika, ökad kap Välsviken ● Fb 2019

4 Järna–Mölnbo signalåtgärder inkl 
planskildheter 

● Si pågår–2020

5 Godsstråket genom Hallsberg ● Dsp pågår–2020

6 Västra stambanan  
trimningsåtgärder 

● Si pågår–2020 

7 Getingmidjan ● Öv 2018–2021

8 Laxå–Arvika, ökad kap Karlstad C ● Si 2020–2021

9 Laxå–Kil spår- och vxl-byte ● Spår 2021–2022

10 Kil–Laxå, Väse plattform,  
förlängt mötesspår

● Fb 2020–2022

11 Skåre, spårväxelbyte och  
förlängt mötesspår

● Fb 2021–2022

12 Kil, ställverksbyte ● Öv 2019–2022

13 Scan med del 1 (Ö)  
(fd ERTMS korridor B)

● Öv

* enligt nu gällande planer
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Trafikala effekter av investeringar
Perioden 2018–2019
Det nya plattformsspår som tas i bruk i Flemingsberg innebär att 
kapaciteten för norrgående tågtrafik ökar genom att tågen kan köra 
tätare. 

Perioden 2020–2023 
Nya och förbättrade mötesplatser längs Värmlandsbanan förväntas 
öka kapaciteten något, och den ombyggda bangården i Karlstad 
innebär en avsevärd förbättring för persontrafiken.

Signalåtgärder och slopandet av plankorsningar mellan Mölnbo och 
Järna ökar kapaciteten genom att tågen kan köras tätare. I kombination 
med det nya plattformsspåret i Flemingsberg samt signalåtgärder i 
Södertälje Syd så ökar successivt kapaciteten på Västra stambanan, 
delen Gnesta–Stockholm.

Generellt
Den enkelspåriga Värmlandsbanan uppvisar stora kapacitetsbrister, i 
synnerhet på sträckan Kristinehamn–Charlottenberg. I kombination 
med en blandning av olika trafikupplägg (regional- och interregional 
persontrafik samt godstrafik) uppstår beroenden som minskar 
robustheten i trafiksystemet och flexibiliteten att ändra tidtabeller. För 
att kunna förbättra punktligheten har särskilda regler för tidtabellskon-
struktion införts för Värmlandsbanan, på sikt kommer dock ytterligare 
infrastrukturåtgärder att vara nödvändiga för att öka kapaciteten. 
Sträckan Kil–Charlottenberg har tidigare förklarats överbelastad.

Omledningsbanor
Vid avstängning Stockholm C–Stockholms södra (Getingmidjan) 
kan trafiken ledas om Stockholm C–Västerås–Hallsberg (Mälarba-
nan). Under 2018 kommer dock även Mälarbanan vara avstängd 
31/2 vecka samtidigt som Getingmidjan är avstängd, samma 
problembild väntas år 2019–2020 men är under utredning. Under 
Getingmidjans avstängning tillåts en begränsad mängd tjänstetåg 
till/från Hagalund samt posttåg att trafikera Citybanan.

Vid trafikavbrott Järna–Södertälje Syd övre–Flemingsberg 
 (Grödingebanan) kan trafiken ledas om Järna–Södertälje hamn– 
Flemingsberg.

Karlstads C skall byggas om så att fler plattformsspår skapas, 
vilket ger bättre möjligheter att framföra resandetåg. Under några 
år kommer detta dock ske på bekostnad av sämre flexibilitet för 
godstrafiken.

Samtliga åtgärder medför trafikavbrott och hastighetsnedsätt-
ningar. Åtgärderna är planerade tillsammans med ett spårbyte på 

Värmlandsbanan som fördelas under tre år på delsträckorna 
Laxå–Kristinehamn, Kristinehamn–Karlstad, Karlstad–Kil (nr 9).

Ställverket i Kil skall bytas ut mot ett modernt datorställverk, 
vilket kommer att medföra en längre avstängning. 

Sträckan mellan Laxå–Kristinehamn är svår att omleda. Gods-
trafiken kan möjligen komma fram via Ställdalen, men persontrafiken 
måste i nuläget hänvisas till buss. Vid trafikavbrott mellan Kristine-
hamn–Kil används sträckan via Nykroppa för godstrafiken. Person-
trafiken ersätts med buss även härpå grund av den tidsåtgång och 
bristande kapacitet som finns på omledningssträckan. Väster om 
Kil finns inga enkla omledningssträckor för järnväg. Vid långa 
trafikstopp kan godstrafiken omledas via Kornsjö. Persontrafiken 
ersätts med buss.

Mellan Laxå och Hallsberg vävs tågtrafiken mellan Västra stambanan 
och Värmlandsbanan samman vilket belastar kapaciteten, förgrenings-
punkten mot Värmlandsbanan i Laxå sker dessutom i plan varvid 
korsande tågvägar uppstår. 

På sträckan Katrineholm–Gnesta vävs trafiken från både Södra och 
Västra stambanan samt Oslo–Stockholm samman vilket leder till ett 
högt kapacitetsutnyttjande. Dessutom tillkommer regional tågtrafik 
från Hallsberg och Östergötland samt SLL: pendeltåg mellan Gnesta 
och Järna, sammantaget leder detta till kapacitetsproblem på hela 
sträckan Katrineholm–Järna. Även om en överflyttning av trafiken från 
Södra stambanan och Östergötland kommer att ske när Ostlänken tas i 
bruk så kommer det redan innan dess att finnas ett behov av kapaci-
tetshöjande åtgärder. Sträckan har vid ett flertal tillfällen förklarats 
överbelastad. Då Ostlänken tas i bruk kommer den trånga sektorn 
utgöras av sträckorna Järna–Flemingsberg.

Sammanfattningsvis så bedöms prioritetsordningen för kapacitets-
höjande åtgärder vara följande:
1  Kristinehamn–Charlottenberg
2  Katrineholm–Gnesta
3  Gnesta–Flemingsberg
4  Hallsberg–Laxå

Kristinehamn Hallsberg Katrineholm Gnesta Flemmingsberg

StockholmMalmö

Lilleström Kongsvinger Karlstad

1 24 3
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Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Tegnergatan, brobyte ● Öv 2018–2019

2 Svartvikstunneln ● Öv 2020

3 Håbotunneln ● Öv 2020

4 Stockholm C/Nord spårbyte ● Spår 2021

5 Köping–Jädersbruk, rälsbyte ● Spår 2023

6 Tomteboda–Kallhäll ● Fsp pågår–efter 2023
* enligt nu gällande planer

Flöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro

Funktionella krav utan begränsningar
Sth:  140–200 km/t
STAX:  22,5 Ton
Stvm: 6,4 Ton/m
Lastprofil: A

Kraven uppfylls på hela flödet. Följande risker för varaktiga 
nedsättningar är dock aviserade: 

Västerås Norra–Kolbäck. Risk för varaktig nedsättning till 
140 km/tim. Åtgärder planeras genomförda 2023.

Västerås. Risk för varaktig nedsättning av axellast och 
hastighet över bro över Tegnérgatan. Åtgärder planeras 
genomförda 2019.

Trafikpåverkan under genomförandet 
Perioden 2018–2019 
Störst påverkan ger avstängningarna för utbyggnaden av fyrspår 
Tomteboda–Kallhäll. Detta kommer att innebära längre som-
maravstängningar samt vissa helgavstängningar under perioden. 
Hastighetsnedsättningar på grund av pågående fyrspårsutbyggnad. 

Perioden 2020–2023 
Samma som i perioden ovan, men också uppgradering av tunnlar 
på sträckan med enkelspårsdrift som följd och vid vissa tillfällen 
helt avstängt.

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt
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Trafikala effekter av investeringar
Perioden 2020–2023 
År 2020 tas fyrspåret Spånga–Barkarby i bruk, därmed är hela 
sträckan Spånga–Kallhäll fyrspårig. Hastighetsnedsättningar 
kvarstår på grund av fyrspårsutbyggnaden genom Sundbyberg.

Generellt
När fyrspåret mellan Spånga och Barkarby tas i bruk uppstår en 
tillräckligt lång fyrspårig sträckan som möjliggör planerade 
förbigångar, därmed kan restiderna med regionaltåg minskas i 
relationen Stockholm–Västerås. Dessutom möjliggörs en 
trafikutökning från dagens 2 (3) regionaltåg till 4 regionaltåg per 
timme och riktning, givet att de körs med 15-minuterstakt från 
Stockholm (anpassning till pendeltågstrafiken). 

Först när fyrspårsutbyggnaden på hela sträckan Tomteboda övre–
Kallhäll så kan både pendeltågs- och regionaltågstrafiken på 
Mälarbanan utökas ytterligare. Det finns dock fortfarande ett 
beroende mellan tågen väster om Kallhäll, om pendeltågstrafiken 
utökas till Bro eller Bålsta ökar beroendet ytterligare vilket kan 
leda till kapacitetsproblem. En fyrspårsutbyggnad på sträckan 
Kallhäll–Kungsängen har tidigare ansetts som ogenomförbar på 
grund av topografin, andra åtgärder kan därför bli nödvändiga om 
behovet av förtätad pendeltågstrafik till Bro/Bålsta bedöms 
nödvändig.

Omledningsbanor
Vid avstängning Stockholm C-Västerås kan viss trafik ledas om 
Stockholm–Eskilstuna–Västerås (Svealandsbanan).

Sträckan genom Örebro uppvisar stora kapacitetsbrister, i synner-
het med avseende på plattformsspår. Trafiken utgörs av stora 
godsflöden på Godsstråket genom Bergslagen samt en allt 
ökande regionaltågstrafik. Både Örebro C och Örebro s är 
konstruerade för genomgående trafik, den utökade regionaltågs-
trafiken från Stockholm ställer dock krav på bättre vändkapacitet.

På uppspåret genom Ekolsund finns en permanent nedsättning 
pga geotekniska förhållanden, denna bör åtgärdas i syfte att 
möjliggöra kortare restider mellan Stockholm och Västerås.

Vid förgreningspunkten i Hovsta uppstår korsande tågvägar 
mellan godstrafiken på Godsstråket genom Bergslagen och 
regionaltågen till/från Mälar- och Svealandsbanan. En ökande 
regionaltågstrafik kommer att förvärra problemen varför en 
planskild förbindelse bör övervägas. Den enkelspåriga sträckan 
mellan Hovsta och Arboga utgör också ett mycket stort kapaci-
tetsproblem för regionaltågstrafiken till/från Mälar- och Svea-
landsbanan som vävs samman i Arboga.

Sammanfattningsvis så bedöms prioritetsordningen för kapaci-
tetshöjande åtgärder vara följande:

1  Örebro C–Örebro S
2  Hovsta–Arboga 

Spånga station,  
sprängningsarbete.
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Planerade åtgärder

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Knivsta driftplatsombyggnad ● Öv 2019

2 Storvreta–Gävle, uppspår rälsbyte ● Spår 2019

3 Gävle utfarter spår- och vxl-byte ● Spår 2019

4 Kringlan Ljusne STAX 25 ● Öv 2019

5 Konvertera hp Helenelund, 
vändspår Sollentuna

● Öv 2019–2020

6 Stockholm C/Nord spårbyte ● Spår 2021

7 Kummelby–Karlberg och  
Uppsala C–Myrbacken Hastighets-
höjning ytterspåren

● Öv 2019–2021

8 Gävle–Kringlan STAX 25 ● Öv 2020–2021

9 Gävle–Åänge spår och växelbyte ● Spår 2021

10 Dingersjö förlängd mötesstation ● Fb pågår–2021

11 Bergsåker triangelspår ● Öv pågår–2021

12 Hagalund bangård upprustning ● Öv 2021–2022

13 Birsta ny driftplats ● Fb 2018–2022

14 Sundsvalls hamn, Tunaddals-
spåret+Malandstriangeln

● Öv 2018–2022

15 Uppsala plankorsning ● Öv 2022–efter 2023

16 Sundsvall–Dingersjö dubbelspår ● Dsp 2020–efter 2023

17 Sundsvall resecentrum ● Öv 2023–efter 2023
* enligt nu gällande planer

Flöde 8 Stockholm–Umeå

med föra stor trafikpåverkan i hela stråket. Regional persontra-
fik Stockholm–Uppsala–Gävle drabbas av förseningar på  
10 minuter enbart på grund av nedsättningen, men troligtvis 
blir det mer än så på grund av konflikter med andra tåg.  
Åtgärder planeras genomförda 2019.

Snabbtåg i relationen Stockholm–Sundsvall–Umeå och 
omvänt riskerar längre gångtid. Ostkustbanan är dubbel-
spårig Stockholm–Gävle, men norr om Gävle är banan 
enkelspårig hela vägen till Umeå, vilket medför att tid-
tabellen och järnvägsföretagens produktionsplaner inte  
kan upprätthållas när försenade tåg söder om Gävle ska  
in på den enkelspåriga Ostkustbanan

Gävle–Åänge:
Risk för nedsättning till 140 km/h, vilket skulle medföra att 
gångtiden ökas med 2 minuter för snabb- och regionaltåg. 
Godståg drabbas inte då dessa kör långsammare. Bedöms 
kunna klaras utan förändringar i tågplanen, men marginalen 
i tidtabellen försämras och störningskänsligheten ökar. 
Åtgärder planeras genomförda 2021.

Funktionella krav utan begränsningar
Sth:  160–250 km/h
STAX:  22,5 Ton
Stvm: 6,4 Ton/m
Lastprofil: A

Varaktiga hastighetsnedsättningar till 130 km/h eller lägre:
Gävles utfarter
Utfarterna mot Sundsvall, Ockelbo och Storvik har en 
hastighetsnedsättning till 40 km/h vilket ger ett tidstapp på 
2 minuter under 2018 och 2019. Åtgärder i form av 
rälsbyten vidtas under 2019 för att eliminera hastighetsned-
sättningen.

Risk för varaktig nedsättning till 140 km/h eller lägre  
Storvreta–Gävle 
Risk för nedsättning från 200 km/h till 140 km/h, vilket skulle 

● Spår Spår- och rälsbyte 
● Ktl Kontaktledningsupprustning
● Fb  Nytt förbigångsspår
● Dsp  Utbyggnad till dubbelspår
● Fsp  Utbyggnad till flerspår
● Si  Signalåtgärd
● Öv  Övrigt



TRAFIKVERKET GENOMFÖRANDEPLAN 75

Omledningsbanor
Stråket Stockholm–Umeå har flera möjligheter till omledning av 
tågtrafik, men omledningsbanorna är ofta längre och har lägre 
kapacitet till följd av enkelspår eller att de är högt belastade med 
ordinarie trafik, vilket innebär att gångtiderna blir avsevärt längre 
jämfört med den ordinarie sträckan. 

Avstängt Stockholm C–Uppsala
Vid avstängning norr om Stockholm finns omledningsmöjligheter 
från Stockholm över Västerås–Sala–Uppsala, En mer naturlig 
omledningssträcka för tåg som ska gå hela stråket är att från 
Västerås fortsätta mot Sala, Avesta Krylbo och Storvik till Gävle. 
Riktningsbyten krävs i flera fall. Det finns dock möjlighet att åka 
utan riktningsbyten om man använder sig av Västerås–Kolbäck–
Ängelsberg–Snyten–Fagersta–Avesta Krylbo, men denna linje är 
längre och linjen Kolbäck–Ängelsberg är dagtid utnyttjad av 
persontåg.

Avstängt Uppsala C–Gävle C
Vid avstängning av trafiken Uppsala C–Gävle är det möjligt att leda 
om trafiken från Uppsala via Sala, Avesta Krylbo och Storvik till 
Gävle. Den lokala persontrafiken kan behöva ställas in på hela eller 

Trafikpåverkan under genomförandet
Perioden 2018–2019 
Spår- och växelbyte Gävles utfarter
Genomförs under 2018–2019. Arbetet kommer medföra avstäng-
da spår och reducerad kapacitet genom Gävle.

Kringlan–Ljusne, åtgärder för att möjliggöra STAX 25
Arbetet kommer medföra avstängda spår och reducerad kapaci-
tet. Samordning av arbetet bedöms kunna ske med arbetet med 
spår- och växelbyte Gävles utfarter. 

Storvreta–Gävle, rälsbyte
Risk för varaktig nedsättning till 140 km/h. Utbyte planeras under 
2019. Behov av rälsbyte, arbetet kommer ske i delsträckor och 
medför att trafiken i stråket kan behöva begränsas vid enkelspårs-
drifter. Separat planering under själva bytet krävs för att optimera 
kapaciteten genom området

Bergsåker triangelspår
Förarbeten pågår under 2018 och 2019. Trafikpåverkan under 
totalt 11 veckor med avbrott vardagar 09.00–15.00 Sundsvall–Töva 
samt samt Sundsvall–Timrå. samt två långa avstängningar 
torsdag–söndag.

Dingersjö mötesstation
Arbetet startade 2018, medför trafikpåverkan under 2018 och 
2019, arbetet samordnas med övriga åtgärder på Ostkustbanan. 
Arbetet kommer medföra att trafiken kommer behöva stängas av i 
perioder.

Helenelund och Sollentuna, konvertering till driftplatser
Åtgärden syftar till att konvertera hållplatserna Helenelund och 
Sollentuna till driftplatser och bygga ett vändspår för pendeltågen 
norr om Sollentuna. 

Ostkustbanan, hastighetshöjning Uppsala–Myrbacken och 
ytterspår Kummelby–Karlberg . 
Åtgärden medför trafikstopp vid arbetets genomförande, vilket 
medför reducerad trafik pga. enkelspårsdrifter. 

Knivsta driftplatsombyggnad
Åtgärden innebär att plankorsningarna i södra änden slopas och 
ersätts med en ny bro, vilket ökar trafiksäkerheten. Åtgärden medför 
nedsatt hastighet under byggskedet och kortare totalavstängningar.

Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret + Malandstriangeln
Åtgärden medför trafikstopp på sträckan Birsta–Timrå, arbetet 
samordnas med Bergsåker triangelspår

Perioden 2020–2023 
Hagalund bangårdsupprustning
Innebär ny bangårdsutformning, utbyte och spår, växlar och 
kontaktledning. Planeringsarbetet pågår tillsammans med övriga 
aktörer i Hagalund.

Sundsvall resecentrum
Nytt resecentrum, innebär två nya stamplattformar, nya uppställ-
ningsspår, ställverksbyte och signalåtgärder för godstrafiken. 
Möjligheter att avgå med godståg från fler spår än idag när 
dubbelspåret från Dingersjö ansluts i södra änden. Åtgärden 
startar 2022 och pågår till 2024. 

Ostkustbanan dubbelspår Sundsvall–Dingersjö
Utbyggnaden startar 2020 och pågår till 2025 och medför en  
11 kilometer ny sträckning av Ostkustbanan. Gamla banan behålls 
för åtkomst till godskunder i Stockvik. 

Uppsala, plankorsning
Åtgärden tar bort två plankorsningar i Uppsalas norra ände,  
vilket medför ökad kapacitet. Under arbetet kommer trafiken på 
Ostkustbanan att behöva stängas av i omgångar och trafiken 
kommer behöva reduceras vid enkelspårsdrifter

delar av den avstängda sträckan mellan Uppsala och Gävle. Banan 
Avesta Krylbo–Storvik är dock högt trafikerad och det medför 
förlängda gångtider för ett gods- och/eller ett persontåg (90–180 
minuter) som ska köras i relationen Stockholm–Gävle. För ett 
persontåg som ska gå Stockholm–Sundsvall (och omvänt) och som 
ska angöra Gävle krävs ett riktningsbyte om man vill nå plattfor-
marna vid Gävle Central.

Avstängt Gävle–Söderhamn
Vid avstängning av trafiken Gävle–Söderhamn kan norra stamba-
nan utnyttjas för omledning via Ockelbo–Kilafors till Söderhamn. 
För ett tåg som ska omledas uppgår den förlängda gångtiden till 
90–120 minuter. Den nya sträckningen Kilafors–Söderhamn och 
triangelspåret i Söderhamn förenklar omledningen och innebär att 
inga riktningsbyten krävs. 

Avstängt Söderhamn–Sundsvall:
Vid avstängning av trafiken Söderhamn–Sundsvall finns omlednings-
banan Söderhamn–Kilafors–Ånge–Sundsvall, dock med riktningsbyte 
i Kilafors. Tiden för omledningen uppskattas till mellan 4–6 timmar 
beroende på tågtyp och hastighet. Banan Kilafors–Ånge är högt 
belastad med andra tåg. För tåg som ska gå genom hela stråket kan 
även omledning från Gävle direkt till Ånge ske.
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Trafikala effekter av investeringar
Perioden 2018–2019 
Kringlan–Ljusne, åtgärder för att möjliggöra STAX 25
Banan Kringlan–Ljusne tillåter idag endast STAX 22,5 ton, en 
höjning till STAX 25 innebär att tyngre godståg kan framföras 
denna väg, något som är viktigt vid exempelvis omledningar då 
norra stambanan är avstängd för underhålls- och investeringsarbe-
ten. 

Bergsåker triangelspår
Bergsåker triangelspår är en ny förbindelse så att tåg från Ånge kan 
köra direkt till Ådalsbanan och omvänt. Med nuvarande anslutning 
av Ådalsbanan i Sundsvall så måste tåg från Ånge gå in till 
Sundsvall och göra ett riktningsbyte, vilket tar tid och kapacitet i 
anspråk på en högt belastad bangård. Den nya anslutningen 
innebär en förkortning av gångtiden för berörda tåg med upp till  
30 minuter. Triangelspåret kan också användas vid omledningar av 
persontåg då Ostkustbanan är stängd söder om Sundsvall. 

Dingersjö mötesstation
Dingersjö mötesstation är första steget till ett komplett dubbelspår 
Dingersjö–Sundsvall. Stationen förlängs med avseende på kom-
mande dubbelspårsanslutning och mötesspårens längd blir ca  
2 km. Mitt på driftplatsen föreslås en kryssväxel, så att förbigångar 
kan äga rum på driftplatsen. Åtgärden medför ytterligare en 
driftplats på en hårt belastade delsträckan Hudiksvall–Sundsvall, 
vilket gagnar kapaciteten positivt.

Perioden 2020–2023 
Hagalund bangårdsupprustning
Hagalunds bangård är i stort behov av upprustning, men är 
samtidigt mycket hårt belastad. Kontaktledningsanläggningen är 
mycket gammal. Arbetet med att planera ombyggnaden har startat 
under 2017 och väntas fortsätta under 2018. Planeringen för 
ombyggnaden och vilka funktioner som ska finnas i Hagalund och 
hur funktionerna samspelar med varandra pågår tillsammans med 
berörda aktörer i Hagalund.

Sundsvall resecentrum och godsbangård
Sundsvalls station är idag mycket hårt belastad och har flera brister 
i tillgänglighet och säkerhet för resenärer men också brist på 
uppställningsspår för persontåg och brister i tågbildningsmöjlig-
heter för godståg. Åtgärden medför att två stamplattformar byggs, 
med kryssväxlar vilket medför totalt 8 plattformslägen för person-
tåg mot dagens 4. En ny uppställningsbangård byggs på kombiter-
minalens gamla plats vilket medför att plattformsspår inte i lika hög 
grad som tidigare behöver användas för uppställning. En besväran-
de brist på uppställningsspår för persontrafiken kan därmed 
elimineras.

Dubbelspårets anslutning från Dingersjö innebär också förändring 
av anslutning till rangerbangården i södra änden. Nytt spår dras till 
Kubal och ytterligare spår på rangerbangården ansluts så att 
möjligheten att avgå med godståg söderut ökar från dagens tre 
spår till alla spår från rangerbangården, då dessa spår på ranger-

bangården ansluts söderut. Utdraget förlängs för att klara 630 meter 
långa tåg. I norra änden av rangerbangården genomförs signalåt-
gärder för att kunna avgå och ankomma med godståg på ett enklare 
och säkrare sätt. Plattformsövergången mellan stationshus och 
plattformar stängs och ersätts med en ny planskild förbindelse till 
plattformarna. Sundsvalls kommun bygger samtidigt en ny 
bussterminal i anslutning till stationen.

Ostkustbanan dubbelspår Sundsvall–Dingersjö
Utbyggnaden startar 2020 och pågår till 2025 och medför en  
11 kilometer ny sträckning av Ostkustbanan. Gamla banan behålls 
för åtkomst till godskunder i Stockvik. Åtgärden är det första steget 
i en dubbelspårsutbyggnad Sundsvall–Gävle, Utbyggnaden medför 
ökad kapacitet på den hårt belastade sträckan Hudiksvall–Sundsvall. 
Den nya sträckningen medför även en gångtidsförkortning på flera 
minuter, men den största vinsten med dubbelspåret är att tågmöten 
kan ske på dubbelspår, vilket ökar kapaciteten avsevärt för såväl 
gods- som persontåg.

Uppsala, plankorsningar
Åtgärden tar bort två plankorsningar i Uppsalas norra ände, vilket 
innebär en ökad trafiksäkerhet för såväl tåg som bilar och oskyddade 
trafikanter. Den täta tågtrafiken genom Uppsala innebär att plan-
korsningarna är spärrade för vägtrafikanterna under lång tid, ibland 
upp till 10 minuter och genom detta skapas barriäreffekter. När 
plankorsningarna byggts bort ökar trafiksäkerheten såväl för tåg-
trafiken och vägtrafiken, likaså ökas kapaciteten för tågtrafiken  
genom Uppsala då tågen inte blir beroende av att ha fällda bommar. 

Generellt
Brister kommer kvarstå i stråket även efter 2023. Den största 
planerade investeringen i stråket efter 2023 är utbyggnaden till  
fyra spår mellan Myrbacken och Uppsala, vilket innebär att hela 
sträckan Uppsala–Stockholm C får ett funktionellt fyrspår, där  
två spår går via Märsta och två via Arlanda. 

Söderhamn–Kilafors tas i bruk under perioden. Trafikverkets 
basprognos anger att 16 godståg per dag ska köras denna väg, 
främst i relationen Luleå/Umeå–Göteborg/Malmö. Detta medför 
att belastningen på Ostkustbanan ökar. 

De största kvarstående bristerna efter 2023 bedöms vara följande: 

Prioordning
Uppsala C:
Trafiken genom Uppsala väntas öka under perioden. Uppsala C är 
relativt nybyggd, men anpassat till att tågtrafiken är genomgående i 
större utsträckning. En om- och tillbyggnad av Uppsala kan behöva 
ske för att hantera alla vändande tåg.

Uppsala–Gävle
Förbigångsspår, där snabbare tåg kan köra om långsammare tåg, 
saknas eller är felplacerade utefter hur trafiken går idag. En 
utbyggnad med fler förbigångsspår alternativt partiellt fyrspår kan 
komma att krävas.

Flöde 8 Stockholm–Umeå
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Gävle–Sundsvall
De kvarvarande enkelspåriga sträckorna på Ostkustbanan Gävle–
Sundsvall beräknas bli hårt belastade och riskerar att slå i kapaci-
tetstaket om all den prognostiserade trafiken slår in. Ytterligare två 
dubbelspårsetapper bör byggas, förslagsvis Tjärnvik–Bäling och en 
fortsättning på dubbelspåret Gävle–Kringlan vidare mot Söder-
hamn. I annat fall bör trimningsåtgärder i form av nya driftplatser 
övervägas.

Sundsvall–Härnösand
Sträckan Sundsvall–Härnösand är enkelspårig, i samband med att 
en ny logistikpark byggs mellan Timrå och Birsta kan sträckan 
komma att bli hårt belastad. Sträckan har enbart två stationer med 
fler än två spår, Timrå och Hällenyland. Om den genomgående 
godstrafiken ökar kan sträckan få kapacitetsproblem och behöva 
byggas ut. Sträckan har idag en låg medelhastighet vilket medför 
att persontågen har svårt att konkurrera med buss och bil på denna 
delsträcka. 

Umeå station.
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Stockholm

Kapacitet och framkomlighet
I regionkärnan och på vägsystemet i den inre ringen är kapacitets-
utnyttjandet högt under stora delar av dygnet. På morgonen 
dominerar arbetspendlingen från söder till norr. På Essingeleden 
nås idag kapacitetstaket redan tidigt på morgonen och under 
morgonrusningen sträcker sig köerna ut på infartslederna. 
Trängselskatten och köbildningen i högtrafik påverkar efterfrågan 
och bidrar till en utspridning av högtrafiktiden. 

Den största delen av trafiken på det nationella vägnätet är 
regional eller lokal, men sett till antal och funktion är även de 
långväga resorna betydande. Det höga kapacitetsutnyttjandet 
innebär stora konsekvenser för framkomligheten och tillgänglig-
heten, och ger bristande punktlighet och förlängda restider för 
både kollektiv- och godstrafik. Även robustheten och störnings-
känsligheten påverkas då det höga kapacitetsutnyttjandet i hela 
centrala vägsystemet innebär stor samhällspåverkan och 
begränsar möjligheten till omledning vid störningar.

Järnvägssystemet i och genom Stockholmsregionen fyller en viktig 
funktion för både nationell trafik person-och godstrafik samt för 

regional trafik. Systemet trafikeras av långväga trafik som kommer 
från andra delar av Sverige med målpunkt Stockholmsregionen, 
men även med målpunkter i andra delar av landet. Det har 
generellt ett högt kapacitetsutnyttjande och är störningskänsligt 
med konsekvenser för robusthet och punktlighet för såväl trafiken 
i Stockholmsregionen som för trafik i Mälardalen och övriga 
Sverige. Kapacitetsutnyttjandet skiljer sig dock mellan kapacitet 
för pendeltågstrafiken, godstrafiken och regional och långväga 
trafik. 

Citybanans färdigställande har medfört att antalet pendeltåg som 
kan passera förbi Stockholm central har ökat. En framtida ökning 
av antalet tåg i Citybanan skulle medföra ytterligare möjligheter 
att öka trafiken innanför området Kallhäll/Märsta/Handen/
Tumba, men för att öka antalet tåg på ytterdelarna av pendlings-
området krävs åtgärder i infrastrukturen. Även med Citybanan är 
pendeltågssystemet inte helt separerat från övrig trafik och i 
dessa delar kan kapacitetsproblem uppstå.

Trafiksäkerhet, miljö och klimatpåverkan
I den täta och snabbt växande Stockholmsregionen finns särskilda 
utmaningar avseende miljö och hälsa. På en stor del av vägnätet 
råder omfattande brister. Det ökade transportbehovet leder till en 
ökad belastning på miljö och hälsa samtidigt som trycket är stort 
på att bygga bostäder också invid de stora trafikanläggningarna. 
Därtill är ökad täthet centralt i regionen och särskilt i kollektivtra-
fiknära lägen en viktig förutsättning för möjligheten att öka 
kollektivtrafikandelen och minska trafikarbetet för bil, vilket är av 
betydelse för klimatmålen.

Höga partikelhalter och kvävedioxidhalter är ett problem i 
Stockholms län och miljökvalitetsnormerna överskrids på flera 
platser i länet. Enligt den senaste kartläggningen som togs fram 
av Östra Sveriges luftvårdsförbund under år 2015 överskrids 
miljökvalitetsnormen för partiklar utefter 90 km och normerna för 
kvävedioxid utefter ca 6 km av det statliga vägnätet, och proble-
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Källhänvisning: Kartorna är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

met är störst utefter de stora infartslederna till Stockholm. 
Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar 
som har de högsta nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnor-
merna till skydd för människors hälsa. De normvärden som är 
svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både partiklar och 
kvävedioxid. För att uppnå miljökvalitetsmålet Frisk Luft bör ännu 
lägre haltnivåer än de juridiskt bindande miljökvalitetsnormerna 
nås. När det gäller miljökvalitetsmålen är årsmedelvärdet för 
PM10 och målvärdet för timme för NO2 svårast att klara i 
regionen. 

Hastighetsefterlevnaden är låg i stora delar av vägsystemet, vilket 
skapar trafiksäkerhetsproblem. En av de största utmaningarna är 
också att få ned antalet allvarligt skadade cyklister. Antalet 
omkomna i personpåkörningar är högt i järnvägssystemet i 
Stockholmsregionen, framförallt i anslutning till stationer och 
plattformar.

KARTA 1: Kvävedioxid KARTA 2: Partiklar
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KARTA 3 Flaskhalsar och belastade sträckor i högtrafik, bedömt 
nuläge 2016

Järna

© Stockholms Stad, Geodatasamverkan
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Primära vägnätet: vägtrafikens huvudstråk som binder samman 
de centrala delarna av regionen samt vidare storregionalt och 
nationellt. Nätet har en särskild betydelse att sammanlänka 
regionens olika delar och skapa god tillgänglighet mellan norr och 
söder, till särskilda målpunkter för gods samt till större arbetsplat-
ser och trafiknätens knutpunkter.

Trafikpåverkan i perioden
2018–2020/2021 kommer Getingmidjan att vara avstängd för 
underhåll under långa perioder (8 sammanhängande veckor 
under sommaren, samt enkelspårsdrift under 2 veckor före och 
efter avstängningarna). Under avstängningarna kommer fjärr- och 
regiontåg att vända på Stockholms södra respektive Flemingsberg 
och resenärerna kommer att hänvisas till lokaltågstrafiken. 
Arbetet med Getingmidjan medför också ett avstängt körfält 
(södergående) på Centralbron, vilket har betydelse för kapacite-
ten över Saltsjö-Mälarsnittet och måste samordnas med arbeten 
på Essingeleden. 

I samband med utbyggnaden av Mälarbanan kommer avstäng-
ningar att ske under perioden, vilket kommer medföra avstäng-
ningar om ca 3 veckor sommartid samt vissa vår- och hösthelger. 
2019 påbörjas mer omfattande arbeten på Mälarbanan i Sundby-
berg, Arbetet kommer utöver begränsningar i trafiken förbi 
Sundbyberg att innebära påverkan under byggtiden för boende 
och näringsidkare i området.

Arbetet med Förbifart Stockholm pågår i perioden och innebär en 
viss påverkan framförallt för trafiken på E4/E20 söder och norr 
om Stockholm mellan Kungens Kurva och Häggvik.

Under 2018 och 2019 pågår arbeten på E18 Danderyd–Arninge, 
vilket tillsammans med en del övriga arbeten inklusive Förbifart 
Stockholm påverkar de nord-sydliga trafikflödena när trafikpåver-
kan kan medföra att trafik förs över till andra leder eller stråk som 
då får försämrad kapacitet. 

Väg 222 mot Nacka och Värmdö. Ombyggnation vid Nacka C för 
bland annat ny tunnelbana och bussterminal samt ny bro över 
Skurusundet kommer att påverka framkomligheten under 2020 
och framåt. 
E4/E20 Essingeleden. Broåtgärder och tunnelåtgärder kommer 
att påverka trafiken nattetid. Reparation av Fredhällstunneln är 
inplanerad under perioden och kan innebära inskränkt framkom-
lighet även under dagtid. 

Åtgärder
En stor del av de åtgärder som föreslås i Stockholmsregionen 
motiveras av högtrafiktidens bristande kapacitet. De åtgärder som 
genomförs för förbättrad kapacitet handlar om att bibehålla dagens 
nivå på framkomlighet i vägsystemet samtidigt som regionen växer. 
Under perioden pågår bland annat arbete med Förbifart Stockholm, 
Getingmidjan och Mälarbanan.

Samtidigt som det finns stora behov av att fortsätta utveckla 
främst järnvägsinfrastrukturen och övrig kollektivtrafik så är 
behovet stort av en effektivare användning av befintlig infrastruk-
tur. Trängselskatten, som utökades i januari 2016 till att även gälla 
Essingeleden (E4/E20), har bland annat som syfte att begränsa 
trängsel och förbättra framkomligheten.

Andra aktörers planering
Tunnelbanesatsningen i Stockholm med nya tunnelbanesträck-
ningar: Kungsträdgården–Nacka, Sofia–Gullmarsplan/Söderort 
Odenplan–Arenastaden via Hagastaden, Akalla–Barkarby station 
pågår under perioden. 

I övrigt pågår ombyggnad och utbyggnad av Tvärspårväg Ost/
Saltsjöbanan och Roslagsbanan.

Under genomförandet av dessa åtgärder kommer framförallt 
pendlingsresenärerna att påverkas. Som en följd kan också övriga 
berörda delar i trafiksystemet får en högre belastning med bland 
annat en ökande andel bilresor och spåravstängningar medför 
tillkommande ersättningstrafik med buss i vägsystemet.

Ombyggnaden av Slussen pågår under hela perioden och 
påverkar såväl vägsystem som kollektivtrafik samt gång och cykel. 

I övrigt pågår en omfattande exploatering för bostäder på flera 
håll i regionen, vilka innebär lokal och regional trafikpåverkan.
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Göteborg

Kapacitet och framkomlighet
Göteborg är regionens naturliga centrum och nav för person- och 
godstransporter. Här finns också regionens största arbetsmark-
nad. De nationella väg- och järnvägsstråken samt Göteborgs hamn 
knyter Norge, via Göteborg, till kontinenten samt sammanbinder 
Västsverige med övriga delar av Sverige. De statliga väg- och 
järnvägarna går igenom de centrala delarna av staden och fyller 
därmed en viktig funktion även för regional pendling och för lokalt 
resande i Göteborg. 

Idag är infartslederna till Göteborg hårt belastade under högtrafik-
timmarna, högst flöden är det på E6 både söderifrån och norrifrån, 
vilket kan ses i Karta 1. Flera stora leder går centralt i Göteborg och 
är alla hårt belastade. E6 förbi Gårda, E6.20 Söder-/Västerleden 
och E6.21 Lunbyleden fungerar som ringled runt de mest centrala 
delarna av staden. 

KARTA 1 Årsdygnstrafik (ÅDT) i fordon/dygn, på de stora 
infartslederna till Göteborg
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Göteborgs kollektivtrafiksystem samt gång- och cykelnät har en 
avlastande funktion på vägsystemet. Trafikflödena i de centrala 
delarna av staden är stora och det krävs ett mer utvecklat 
kollektivtrafiksystem samt förbättrade förutsättningar för gång- 
och cykeltrafik. Kollektivtrafiken i Storgöteborg behöver utvecklas i 
takt med att regionen växer. 

Kapaciteten på järnvägen är väl utnyttjad i Göteborg av pendeltåg, 
regionaltåg, fjärrtåg och godståg och systemet fyller en viktig 
funktion både nationellt och regionalt. Antalet pendeltåg i 
högtrafik presenteras i Karta 2. Med högt kapacitetsutnyttjande är 
systemet störningskänsligt med konsekvenser för robusthet och 
punktlighet för såväl lokaltrafik som i övriga Sverige. 

KARTA 2 Pendeltågstrafik i pendlingstid morgon och kväll
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Bohusbanan Uddevalla–
Stenungssund–Göteborg C 
30-minuters trafik  

 
Västra stambanan 
Alingsås–Göteborg C 
15-minuters trafik

 
  

 

     
  

   
 

Älvängen–Göteborg C
15-minuters trafik   

 

RV 40 Borås - Göteborg C 
5-minuters (buss)trafik

Västkustbanan 
Kungsbacka–Göteborg C 
15-minuters trafik

Lorem ipsum
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Åtgärder
Åtgärder som föreslås och utförs i Göteborgsregionen fokuserar 
på den bristande kapacitet som återfinns främst under högtrafikt-
immarna. Då kapaciteten i staden förbättras så bibehålls dagens 
nivå på framkomlighet i systemet, samtidigt som regionen har 
plats att växa.

I januari 2013 infördes trängselskatt som en del av det Väst-
svenska infrastrukturpaketet. Infrastruktursatsningarna syftar till 
att öka kapaciteten i järnvägssystemet, bidra till att göra kollektiv-
trafiken mer attraktiv, förbättra miljön samt göra transporter till 
och från Göteborgs hamn och industrier mer tillförlitliga. I paketet 
ingår bland annat Västlänken, som är en tågtunnel under centrala 
Göteborg, och nya älvförbindelser. Staten finansierar hälften av 
Västsvenska paketet och övrig finansiering sker lokalt och 
regionalt, bland annat genom trängselskatten i Göteborg.

Trafikpåverkan under perioden
Många projekt inom både Västsvenska paketet och ordinarie 
investeringsverksamhet tillsammans med drift- och underhålls-
projekt är lokaliserade i de centrala delarna av Göteborg, där även 
stadsutveckling, evenemang och andra verksamheter pågår. För 
att möta den komplexitet av koordinering vi nu står inför har de tre 
utförande parterna i det Västsvenska paketet (Trafikverket, 
Göteborgs stad samt Västtrafik) bildat en organisation, KomFram 
Göteborg. Där hanteras gemensamma frågeställningar och 
koordinering av samtliga trafikstörande projekt oberoende 

finansieringskälla. KomFram Göteborg har i uppdrag att förhålla 
sig till mål, inriktningar etc. som gäller i respektive parts linjeorga-
nisation samt också till Västsvenska paketets måldokument och 
avtal. 

Nedan beskrivs ett urval av projekt i Göteborg som bedöms ha 
stor påverkan på trafiken. 

Marieholmsförbindelsen är en ny vägförbindelse under och en ny 
järnvägsförbindelse över Göta älv. Den minskar sårbarheten i 
Göteborgs vägtrafiksystem och trafiken genom Tingstadstunneln. 
Järnvägssystemet får större robusthet, störningarna minskar och 
mer godstrafik på järnväg möjliggörs. Under våren 2016 öppnades 
Södra Marieholmsbron för järnvägstrafik. Byggnationen av 
Marieholmstunneln kommer att pågå fram till 2020. Under 
byggnationen kommer trafikomläggningar att göras i olika etapper 
som kommer att påverka vägtrafiken.

Ombyggnaden av E45, Lilla Bommen–Marieholm innebär en 
nedsänkning av E45 inne i centrala Göteborg. Leden sänks ner ca 
6 meter och halva sträckan kommer att överdäckas, vilket skapar 
en möjlighet för bebyggelse ovan tunneltaket. Projektet E45 syftar 
till att anpassa vägen till de planer som finns för en ny älv- och 
bangårdsförbindelse, exploateringen av Gullbergsvass och en 
framtida utformning av Marieholmsmotet. Arbetet med E45 pågår 
och väntas vara klart 2021. Eftersom ombyggnaden av E45 sker på 
befintlig väg kommer trafiken på leden att påverkas. Många 

KARTA 3 Kvävedioxid 2015, dygnsmedelvärde μg/m3. Bilden visar 
kvävedioxidhalterna i Göteborg, där rött illustrerar överskridande 
av miljökvalitetsnormen (MKN) över 60 μg/m3.

Ren stadsluft
Kvävedioxid 2015
98-percentil dygnsmedelvärde

Källa: Göteborgs stad, Så övervakas luften

Trafiksäkerhet, miljö och klimatpåverkan
Göteborg är en snabbt växande stad där bostadsbyggandet 
fortsätter att öka, genom att förtäta i de centrala delarna av 
staden, vilket ger utmaningar avseende miljö och hälsa. Kraftigt 
ökat bostadsbyggande och utbyggnad av externhandel riskerar att 
komma i konflikt med till exempel långväga gods på de statliga 
nationella lederna. Men det ger även en ökad belastning på miljö 
och hälsa då trycket är stort på att bygga nära inpå de stora 
trafikanläggningarna. På en stor del av vägnätet i Göteborg råder 
brister i miljö och hälsa, framförallt buller och luftkvalitet.

Kvävedioxid är den förorening som är svårast att klara miljökvali-
tetsnormerna för i Göteborg och det är en bra indikator för hur 
luftkvaliteten är i staden. Miljökvalitetsnormen (MKN) för dygn är 
60 μg/m3 som får överskridas maximalt under sju dygn per år.
I Göteborg är det främst två områden där MKN överskrids mer än 
sju gånger per år. I gatunivå i Gårda och Haga, där normen 
överskrids redan tidigt på året. Lokalt i Göteborg är målet att 
årsmedelvärdet för kvävedioxid ska underskrida 20 μg/m3 vid 95 
procent av alla förskolor, skolor och vid bostaden senast år 2020. 
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trafikanter passerar sträckan varje dag, och trafiken behövs ledas 
om för att upprätthålla både trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger 
staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya 
stationer kommer även att byggas. Tunneln underlättar resandet i 
Göteborg och Västsverige genom att skapa plats för fler tåg och 
minska sårbarheten i järnvägssystemet. Bygget av Västlänken är 
planerat att pågå mellan årsskiftet 2017/2018 och fram till 2026. 
Projektet kommer generera mycket byggtrafik samt trafikpåverkan 
vid flera tillfällen på vägnätet och befintlig järnväg. Trafiken på 
både väg och järnvägen kommer att påverkas särskilt längs 
tunnelns sträckning och vid stationerna. 

E6.21 Lundbyleden och Hamnbanan. En ny trafikplats, Kvillemotet, 
byggs på sträckan och ersätter Brunnsbomotet som stängs. 
Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår 
vid Brunnsbo vilket minskar störningskänsligheten på både 
Hamnbanan och Bohusbanan. Projektet är en förutsättning för 
ändrade trafikströmmar i samband med att Marieholmstunneln 
öppnar och skapar möjlighet för en framtida pendeltågstation vid 
Brunnsbo, vilket ger nya trafikeringsmöjligheter för lokaltrafiken 
genom god koppling till stadstrafiken på Hisingen. Bygget är 
planerat att pågå hösten 2018 till våren 2021. Byggnationen 
kommer utföras etappvis med periodvisa omledningar av trafiken. 
Rivningen av Brunnsbomotet och Bohusbanans befintliga bro över 
leden kräver att körfält tillfälligt stängs. Detta gäller även nykon-
struktionen av Bohusbanans nya dubbelspårsbro samt det nya 
Kvillemotet. Projektet kommer arbeta aktivt för att dessa skeden 
ska medföra minimal påverkan på trafiken. 

Underhållsarbeten kommer att utföras etappvis på Älvsborgsbron 
under perioden och detta kommer att påverka trafiken över bron. 
Framkomligheten kommer att begränsas då vissa körfält tas i 
anspråk under arbetes gång.

Större underhållsarbete kommer att utföras i Tingstadstunneln 
vilket kommer att påverka trafiken. Bland annat genom att vissa 
körfält kan komma att stängas av eller få begränsad framkomlighet 
under vissa tider.

Andra aktörers planering
Hisingsbron är en ny bro över Göta älv som ska ersätta Götaälv-
bron. Byggnationen av bron påbörjades 2016 och väntas öppnas 
för bil- och busstrafik 2020 och för spårvagnstrafik 2021. Den 
uttjänta Götaälvbron rivs och beräknas vara färdigriven försom-
maren 2022. Byggnationen av bron kommer att påverka framkom-
ligheten för trafiken i området. 

I Centralenområdet är det flera projekt som ska samsas på 
begränsade ytor där noggrant samarbete har stor betydelse för 
koordineringen och framkomligheten för trafiken. 

Vasabron ska ersättas med en ny konstruktion och kommer 
därmed att stängas för all trafik. Bron ska göras bredare för att alla 
trafikslag ska kunna färdas på ett säkert sätt över bron. Trafiken 
påverkas under byggtiden eftersom bron måste stängas av helt. 
Kollektivtrafiken som går över bron kommer att ledas om. 
Sommaren 2017 rivs den gamla bron och den nya planeras öppna 
för trafik 2018. Bron byts nu innan Rosenlundsbron, som också är 
en viktig förbindelse över vallgraven, behöver rivas 2018 i 
samband med att Västlänken byggs.

När Göteborg fyller 400 år 2021 ska 7 000 nya bostäder, utöver 
det ordinarie bostadsbyggandet, stå färdiga. Göteborg växer och 
får allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs 
Stad tillsammans med fastighetsbranschen en unik satsning som 
ska ge 7000 inflyttningsklara bostäder till och med år 2021. Detta 
innebär också en utmaning när alla projekt ska koordineras.
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Anda . Anläggningsdata, projekt för att göra data om järnvägen tillgänglig.

Basunderhåll järnväg . Omfattar att upprätthålla anläggningens funktion på kort sikt. Det 
delas upp i avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll och övrig anläggningsskötsel. 

Basunderhåll väg . Innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vägar och dess 
sidoområden, samt av andra anläggningar som ingår i vägsystemet.

BRT Bus Rapid Transit Tänk spårvagn kör buss

Bärighetsklass 4 . Delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt.

ERTMS, European Rail Traffic Management System, är ett gemensamt trafikstyrnings
system för Europa och införs för flexiblare drift och för att leda och styra tågen över 
landsgränser.

Funktionella krav . Beskriver eftersträvad funktionalitet (användbarhet) i anläggningen. 

Innovationsupphandling . En metod som skapar konkurrens redan i FoIprocessen.

JNB . Järnvägsnätsbeskrivning för det statliga järnvägsnätet. Dokument med information 
om grundläggande förutsättningar för att ansöka om kapacitet eller för att bedriva järn
vägstrafik på det statliga järnvägsnät som Trafikverket förvaltar

Lastprofil: Utrymmet i sid och höjdled som ett fordon med last har att hålla sig inom. 
Lastprofil A innebär största bredd 3 400 mm och högsta höjd 4 650 mm.

MPK . Marknadsanpassad planering av kapacitet.

NTL . Nationellt tågledningssystem

Pratorer . Talad trafikinformation. Hjälpmedel för personer med synnedsättning så att man 
lättare ska få tillgång till trafikinformation.

Produktionsår . De år som produktion pågår i transportsystemet. Anges genom startår och 
det år som produktionen avslutas. Åtgärder som avslutas efter 2023 anges inte med ett 
exakt slutår. Under perioden kan trafiken påverkas.

Pågår Anges för åtgärder som startat före 2018.

Reinvestering . Större förebyggande underhållsåtgärd som genomförs i syfte att återställa 
en anläggning till ursprungligt tillstånd

Sera-direktiv . Direktiv 2012/34/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägs
område. Där ställs krav på att åskådliggöra verksamhetsplanen avseende järnvägsåtgärder 
för externa parter.

Förklaring av begrepp och förkortningar
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STAX . Största tillåtna axellast. Varje järnväg har en gräns för den största tillåtna 
axellasten, det vill säga hur mycket varje hjulaxel får belasta spåret.

Sth . Största tillåtna hastighet. Järnväg. 

Stvm . Största tillåtna vikt per meter. Järnväg.

Transportarbete godstrafik . Varje godsenhets massa i ton multiplicerat med 
transportsträckan i kilometer för var och en.

Transportarbete persontrafik . Antal personer som färdas i till exempel ett for
don, multiplicerat med antalet resta kilometer för var och en.e

Tågplan . Trafikverket tar årligen fram en tågplan utifrån de tider tågbolagen 
ansöker om för att köra tågen. Tågplanen innehåller tidtabell för persontåg, 
godståg och banarbeten.
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Bilaga: Inriktning för forskning och innovation
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Sveriges vägar, järnvägar och färjeleder

11 900 km  
järnvägsspår

560 stationer för 
på- och avstigning

11 400 växlar 98 400 km 
statliga vägar

76 100 km  
enskilda  
vägar med 
statsbidrag

41 färjeleder

16 500 broar
(4 000 järnvägsbroar)

41 000 km kommunala  
gator och vägar



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se TR
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