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1. Inledning 

I den här bilagan redovisas de prioriterade bristerna i transportsystemets funktion kopplat till stråk, 

tillsammans med hur Trafikverket föreslår att dessa brister ska åtgärdas. Stråken utgörs av nationella 

stamvägar, statliga järnvägar samt strategiska farleder och slussar.  

Beskrivningarna av åtgärderna som förslås i den nationella planen för transportsystemet redovisas i 

tre nivåer, varav detta är redovisningen av den tredje nivån. De övriga två nivåerna redovisas i 

plandokumentets kapitel 11.  

De prioriterade bristerna som beskrivs i den här bilagan är de brister som bedömts som mest 

angelägna att åtgärda under den kommande planperioden 2018–2029, och de utgör ett viktigt 

planeringsunderlag för valet av åtgärder. Utöver de prioriterade bristerna finns flera andra betydande 

brister i transportsystemet. Såväl de betydande bristerna som de prioriterade bristerna beskrivs i 

underlagsrapporten Tillstånd och brister i transportsystemet. 

För att lösa bristerna finns ofta flera typer av åtgärder att tillgå. En effektiv lösning på en brist kan 

innehålla en kombination av åtgärder från flera av fyrstegsprincipens steg, och åtgärderna kan ske 

samordnat eller under olika delar av planperioden. På så sätt kan vi föreslå en mix av åtgärder som 

löser bristerna på det effektivaste sättet. De typer av åtgärder som redovisas i den här bilagan är:  

 Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder. Det kan vara lösningar som påverkar 

efterfrågan på transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt 

transportsystem. Exempel på sådana åtgärder beskrivs samlat per område. 

 Exempel på trimnings- och miljöåtgärder. Trimning- och miljöåtgärder avser åtgärder som 

kostar mindre än 100 miljoner kronor. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell 

verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.  

 Exempel på större reinvesteringar och större underhållsåtgärder.  

 Namngivna investeringar. Namngivna investeringar avser åtgärder som kostar mer än 100 

miljoner kronor.  

 Utpekade brister. Vissa av de prioriterade bristerna saknar färdiga åtgärdsförslag med 

bedöms kräva stora resursinsatser för att kunna åtgärdas, sannolikt uppgår kostnaderna till 

över 1 miljard kronor. Trafikverket använder begreppet utpekad brist för att uppmärksamma 

regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva hanteras i samband med kommande 

revideringar av nationell plan. Förutsatt att regeringen ställer sig bakom förslagen till 

utpekade brister kommer Trafikverket att prioritera framtagande av ett fördjupat underlag så 

att det kommer att finnas mer kunskap om bristerna och möjliga åtgärder vid nästa 

planeringsomgång. De betydande brister som är utöver de utpekade har lägre prioritet 

alternativt att de bedöms vara mindre kostnadskrävande att åtgärda. Dessa beskrivs efter 

tabellerna under rubrikerna ”Kvarstående betydande brister”.  

Se även figur 1 nedan.  
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Figur 1: Principiell bild över de olika stegen i bristredovisningen. 

 

Läsanvisning 

I den här bilagan finns en sammanfattning av beskrivningarna av de geografiska områdena och 

stråken samt kortfattade beskrivningar av de prioriterade bristerna. Mer utförliga beskrivningar finns i 

underlagsrapporten Tillstånd och brister i transportsystemet. I underlagsrapporten finns även 

beskrivningar av alla brister som bedömts som betydande på de nationella stamvägarna, statliga 

järnvägarna samt strategiska farlederna och slussarna. 

Redovisningen av brister och förslag till åtgärder är uppdelad i sex geografiska områden: 

 kapitel 2 – norra Sverige 

 kapitel 3 – mellersta Sverige 

 kapitel 4 – östra Mellansverige  

 kapitel 5 – Stockholmsområdet och Gotland 

 kapitel 6 – västra Sverige 

 kapitel 7 – södra Sverige. 

Inledningsvis i varje kapitel beskrivs kortfattat det geografiska området och vilka stråk som ingår i 

området samt stråkens funktion. Därefter beskrivs exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

som planeras för respektive område. Sedan redovisas de mest prioriterade bristerna samt förslag till 

åtgärder i tabeller per stråk. Prioriterade brister som redovisas i tabellerna kan avse hela eller delar av 

en sträcka och föreslagna åtgärder kan lösa hela eller delar av den prioriterade bristen. Avslutningsvis 

beskrivs kvarstående betydande brister i stråket.   
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2. Norra Sverige 

Regionen består av Norrbottens län och Västerbottens län.  

Norra Sverige har stora framtida möjligheter, men står också inför utmaningar inom ett flertal 

områden – inte minst hur man med infrastruktur kan knyta samman befolkningskoncentrationer för 

att åstadkomma en hållbar och dynamisk arbetsmarknad, säkra kompetensförsörjningen och trygga 

samhällsutvecklingen.  

Av tradition är norra Sverige en råvaruproducerande region. Tidigare innebar det att många fick sin 

inkomst från de råvarubaserade företagen, men så är det inte i dag. Andra verksamheter och branscher 

har utvecklats och kompletterar i dag basindustrin. De skapar sysselsättning och attraktivitet och finns 

inom till exempel akademin, tjänstesektorn, it, biltest, rymdindustrin och besöksnäringen. 

Norra Sverige har stor betydelse för att EU ska kunna säkra en egen försörjning av råvaror. Exempelvis 

utvinns 90 procent av all europeisk järnmalm i Norrbottens län. Gruvnäringen är beroende av väl 

fungerande transporter och en anpassad, robust och kapacitetsstark infrastruktur. I Malmfälten pågår 

stadsomvandlingar till följd av gruvbrytningen som innebär utveckling av nya stadskärnor, 

omläggning av infrastruktur och bostadsbyggande.  

En annan viktig industri i regionen är skogsindustrin. De största virkesvolymerna transporteras i öst-

västlig riktning på väg. För skogsindustrin är det viktigt att det finmaskiga och lågtrafikerade vägnätet 

har sådan bärighet att transportkedjan är tillförlitlig året om. Möjlighet till överflyttning av gods från 

väg till järnväg och sjö finns inom vissa produktgrupper, till exempel trä och papper, men begränsas av 

många olika faktorer.  

En stor del av befolkningen bor längs kusten, där det i dag är högt tryck på bostadsbyggande i de större 

städerna. Nya infrastrukturlösningar kan tillgängliggöra värdefull mark för stadsutveckling och 

bostadsbyggande i flera av kuststäderna. Arbetsmarknadsregionerna längs kusten har 

gränsöverskridande kopplingar till Finland. Att i detta område åstadkomma restider inom ett rimligt 

tidsspann är en grundförutsättning för samhällsutveckling, större och mer diversifierade 

arbetsmarknadsregioner, kompetensförsörjning och kulturutbyte. 

Regionen har många olika landsbygder. Förutsättningarna att arbeta, leva och bo för medborgarna i 

dessa skiljer sig åt, inte minst på grund av skillnader kopplat till tillgänglighet men även geografi och 

klimat. Karaktäristiskt för hela regionen är att avstånd och restider till samhällsservice, utbildning och 

andra viktiga samhälleliga funktioner ofta är långa. Det gäller även i den mer tätbefolkade 

kustregionen.  

Flyget är idag det enda rimliga alternativet för god tillgänglighet till övriga landet och omvärlden. 

Eftersom alternativa färdmedel med motsvarande funktion som flyget saknas i dag, kan förändringar i 

kostnader, både totalt och mellan trafikslagen, förändra förutsättningarna för regionens utveckling. 

Anspråken på utveckling av andra snabba transportmedel är stora. 

Europavägarna i regionen har många funktioner och flera olika användargrupper. Avståndet mellan 

målpunkterna är långa och de omges av ett glest vägnät. De öst-västliga stråken E10 och E12 är typiska 

eftersom de ofta utgör det enda alternativet för alla trafikantgrupper. Därmed är funktionerna på 

dessa stråk känsliga för störningar. Vägstråken som beskrivs nedan är mycket långa, mellan 350 och 

750 kilometer. De utgör transportstråk där yrkestrafiken och arbetspendlare precis på samma sätt som 
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i övriga landet förväntar sig en enhetlig och sammanhållande standard även vintertid. Detta samtidigt 

som boende i tätorter, där vägen passerar och utgör enda lokalgatan, vill ha en trygg, säker och 

attraktiv livsmiljö. Befolkningskoncentrationerna i inlandet och fjällen finns längs de större vägarna 

och förbifarter saknas. Attraktivitet, oskyddade trafikanters behov och tillgängligheten till 

kollektivtrafik är ofta underordnat den långväga trafikens anspråk i mindre orter och på landsbygd där 

Europavägen är enda alternativet. 

 

Figur 2: Stråk i norra Sverige 
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2.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder i norra Sverige 

I syfte att säkra grundläggande tillgänglighet i regionen upphandlas många linjer med interregional 

kollektivtrafik. Förutom nattåget finns även flyg och busslinjer varav i det senare även ingår speciella 

lösningar med anropsstyrd trafik.  

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av avveckling, 

utveckling och stadomvandling. Detta i syfte att få fram kommunala trafikstrategiska 

ställningstaganden och kommunernas anspråk på tillgänglighet kopplat till det statliga vägnätet. På 

strategisk nivå sker en dialog med bland annat näringslivet i syfte att trimma systemet och hitta 

smarta lösningar för ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en 

hög grad av samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfart, akademin, skogsnäringen, 

gruvnäringen, RTAF (Rådet för tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning) och kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och Ryssland. 

Exempel på åtgärder är: synkade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd nivå på vinterdrift väg, 

angöringsplatser för snökedjor, ITS-lösningar för luftkvalitet och för att reglera trafikering och 

möjliggöra ökad bärighet på bro, koncept för samverkan mellan persontrafikaktörer, översyn av 

hastighetsgränser, ATK (automatisk trafikkontroll) och samverkan för säkrare och effektivare 

lavinvarningssystem Norge-Sverige. 

 

2.2. Kuststråket: (Stockholm)– Örnsköldsvik–Haparanda–(Finland) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E4 

Järnväg: Botniabanan, Haparandabanan, Stambanan genom övre Norrland, Piteåbanan, 

Skellefteåbanan, Tvärbanan 

Farled: farled 701, 763 och 764 genom kvarken till Luleå hamn, farled 731 till Umeå hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket går från länsgränsen mellan Västernorrland och Västerbotten och vidare till finska gränsen. 

Det är en del av Bottniska korridoren som är 450 kilometer lång och regionens mest trafikerade. 

Stråket är en del av en transportkedja som nationellt och internationellt har förbindelse med 

omvärlden genom alla fyra trafikslag.  

Norr om Umeå är stambanan enkelspårig, vilket gör tågtrafiken sårbar. På det här stråket fungerar 

också samspelet mellan trafikslagen dåligt, eftersom stambanan ligger för långt från de befolkningstäta 

områdena.  

Inom stråket finns basindustrier med krav på hög kapacitet i infrastrukturen, såsom två länscentrum 

samt regionsjukhus och länssjukhus. Stråkets huvudsakliga funktion är långväga personresor och 

godstransporter samt arbetspendling inom lokala arbetsmarknader, sjukvårdsresor, akuttransporter, 

resor för studier på universitetsorterna, tjänsteresor, fritidsresor och besöksnäringen. Den största 

bristen i stråket Umeå–Robertsfors–Skellefteå–Piteå–Luleå är på systemnivå. Det saknas i dag 

järnväg längs kusten, och därför finns det en outvecklad potential till regionförstoring som innebär en 
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betydande tillgänglighetsbrist. En utveckling av järnvägssystemet skulle förutom en ökad tillgänglighet 

även innebära att attraktiv mark i städernas centrum tillgängliggörs för bostadsbyggande och 

stadsutveckling. Mellan Örnsköldsvik och Umeå finns en modern järnväg med en stor daglig 

arbetspendling. 

Trafikflödena på E4 är, ur ett regionalt perspektiv, omfattande och behovet av bättre framkomlighet är 

stort. De arbetspendlingsstråk för cykel som har hög potential och prioritet att utvecklas finns i 

anslutning till noderna Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda. E4 är en del av resan för 

tjänsteresor med flyg mot Arlanda (eller via Kemi till Helsingfors). E4 är också ett regionalt turiststråk 

och delar av sträckan har höga upplevelsevärden.  

Järnvägsstråket har en viktig funktion för kombitransporter i båda riktningarna. På järnvägen 

transporteras främst råvaror och delvis förädlade produkter som stål och andra metaller, trä och 

pappersprodukter, samt mer högvärdigt gods som exempelvis lastbilshytter för vidareförädling i södra 

Sverige eller för export. Terminalerna i Umeå och Luleå har dagliga förbindelser till Göteborg, Nässjö, 

Helsingborg, Rosersberg och Stockholm. Norr om Umeå har järnvägen en funktion enbart för det 

nationella och interregionala resandet. Det är främst för fritidsresor, besöksnäringen, sjukvårdsresor 

och till studier samt vissa tjänsteresor som järnvägen i stråket fyller en rimlig funktion. 

Inom stråket finns flera hamnar kopplade till de stora basindustrierna; förutom de större TEN-

hamnarna i Luleå och Umeå finns även hamnar i Kalix, Piteå och Skellefteå. Flera industrier genomför 

sina transporter via en kombination av väg, järnväg och sjöfart. Överflyttningspotentialen är dock 

begränsad och beroende av flera faktorer. Det finns också en obalans i flödena, där tågen går fullastade 

söderut medan lastbilarna går tomma. En ökad järnvägskapacitet skulle innebära en möjlighet att 

flytta över till exempel skogsråvaror, varor som kan samnyttja lastbärare samt norsk transittrafik.  

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Kuststråket: (Stockholm)–Örnsköldsvik–Haparanda–(Finland)  

 

Prioriterade                

brister 

 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

E4 Luleå–Haparanda 

Bristande säkerhet, 

kapacitet, robusthet och 

användbarhet  

Mötesseparering genom 

Börjelslandet i Luleå 
Bro över Kalix älv 

E4 Töre–Kalix  

E4 Salmis–Haparanda 
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E4 Umeå–Luleå 

Bristande säkerhet, 

användbarhet och 

kapacitet 

Trafikplats Hortlax i Piteå 

Rastplats Byske i Skellefteå 

 

E4 Djäkneboda–Bygdeå 

E4 Sikeå–Gumboda 

mötesseparering  

E4 Gumboda–Grimsmark, 

mötesseparering  

E4 Broänge–Daglösten, 

mötesseparering 

E4 Daglösten–Ljusvattnet, 

mötesseparering 

 

Stambanan genom Övre 

Norrland Umeå–

Vännäs–Boden 

Bristande tillgänglighet, 

robusthet, kapacitet och 

användbarhet 

 

Plattform i Vindeln  

 

 
Stambanan genom Övre 

Norrland Umeå C–Umeå Ö  
 

Luleå hamn 

Bristande robusthet vad 

gäller möjligheten att 

omfördela transporter 

mellan Luleå och Narvik 

samt bristande 

kapacitet i farled 

  

 

 

Luleå hamn, 

kapacitetsåtgärd farled 
 

Luleå C 

Bristande användbarhet 

och kapacitet 

  

Luleå C, flytt av 

personvagnsuppställning 

(etapp 1) 

Luleå C, ombyggnad av 

personbangård (etapp 2) 

 

Kuststråket järnväg 

Umeå–Skellefteå–

Boden/Luleå 

Bristande 

användbarhet, 

robusthet och kapacitet 

  

Norrbotniabanan Umeå–

Dåva, ny järnväg 

Norrbotniabanan (Umeå) 

Dåva–Skellefteå, ny järnväg 

Övre Norrland 

Skellefteå/Bastuträsk–

Boden/Luleå, bristande 

kapacitet i järnvägssystemet 

 

Kvarstående betydande brister 

Kuststråket kommer att ha kvar betydande brister på systemnivå tills Norrbotniabanan är klar.  

E4 kommer, för biltrafiken, att uppnå en bättre säkerhet och användbarhet, men cirka tre mil kommer 

att ha kvar betydande brister. I Skellefteå kvarstår de betydande miljö- och kapacitetsbristerna så 

länge E4 går genom staden. 
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I och med den nya järnvägen mellan Umeå och Skellefteå minskar bristerna i järnvägssystemet, men 

betydande brister i kapacitet, robusthet och användbarhet kommer att finnas kvar norr om Skellefteå. 

 

2.3. Stråk: Luleå–(Narvik, Norge) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E10  

Järnväg: Malmbanan  

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket som gränsar till Norge är 500 kilometer långt och trafikeras av transittrafik från hela 

Nordkalotten. Det förbinder Malmfälten med hamnarna i Narvik och Luleå och vidare ner i landet och 

kontinenten. E10 har betydelse både regionalt och lokalt som uppsamlingsväg för person och 

godstransporter. Mellan befolkningscentrum i Norge, Malmfälten och kusten går flöden av gods och 

personer i båda riktningarna. Både väg och järnväg är bitvis solitära i sin sträckning. Stråken är 

därmed sårbara och det ställer höga krav på infrastrukturens robusthet. I stråket ryms flera viktiga 

funktioner för utvecklingen i norra Sverige. I den västra delen av stråket finns en växande 

besöksnäring, gruvnäring med högteknologisk teknik, rymdindustri och forskning. Stora 

samhällsbyggnadsprojekt pågår i stråket till följd av att malmbrytningen påverkar städerna. Vid 

östkusten finns Luleåregionen som är norra Sveriges största arbetsmarknadsregion. 

Väg och järnväg går parallellt, men samspelet dem emellan är inte utvecklat. Järnvägen går genom 

ödemark vilket gör att trafiken av säkerhetsskäl ställs in när det är för kallt. Överflyttningspotentialen 

mellan väg och järnväg för gods är begränsad, eftersom malmtrafiken endast kan bedrivas med 

tillräcklig effektivitet på järnväg.  

Malmbanan är Sveriges tyngst trafikerade järnväg där årligen 30 miljoner ton malm transporteras från 

gruvorna i Kiruna, Svappavaara och Gällivare till hamnarna i Narvik och Luleå, och insatsvaror till 

gruvindustrin går åt andra hållet. Stråket har även en betydande funktion för transittransporter, bland 

annat färska livsmedel, till och från norra Norge. Från norsk sida finns behov av att öka 

godsmängderna på järnvägen. Banan är också viktig för persontrafiken framförallt för turist- och 

tjänsteresor. Men på grund av att hastigheten på banan är relativt låg och avstånden långa är den 

mellankommunala arbetspendlingen i stråket liten. Undantaget i stråket är sträckan Luleå–Boden där 

det finns en potential till daglig arbetspendling med tåg, men där saknas i dagsläget trafik som 

möjliggör detta. Det finns planer på utökad regionaltrafik som med kompletterande trafik i framtiden 

skulle kunna möjliggöra detta.  

E10 är den infrastruktur som går genom området. Det är långa avstånd mellan tätorterna och vägen är 

solitär i sin sträckning, även i ett regionalt perspektiv. Vägen har en hög andel godstrafik och är 

samtidigt enda alternativet för flera andra funktioner. Anspråken på trafikering på E10 skiljer sig åt 

norr och söder om Kiruna. E10 är den enda vägen till och från anslutande flyg mot Arlanda. Flyget är 

viktigt för tjänsteresor och för den internationella turismen som önskar bra förbindelser med stora 

internationella flygplatser. Nattågstrafiken är en viktig förbindelse för turismen som numera har 

högsäsong året om. Inom stråket finns TEN-hamnar i Luleå och Narvik.  
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Luleå–(Narvik, Norge) 

 

Prioriterade                

brister 

 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Stambanan genom Övre 

Norrland Luleå–Boden 

Malmbanan Boden–

Riksgränsen 

Bristande kapacitet,  

robusthet och 

användbarhet 

Förlängning samtidig infart i 

Norra Sunderbyn och 

Sunderby sjukhus i Luleå  

Höjning av plattform i 

Murjek och Björkliden 

Malmbanan 32,5 ton 

Gällivare–Kiruna C, 

kontaktledning 

Ljuså–Harrträsk, spår 

Malmbanan, 

bangårdsförlängningar 

m.m.  

 Malmbanan Nattavaara, 

bangårdsförlängning 

Malmbanan Sikträsk, 

bangårdsförlängning 

 

Narvik–Luleå, bristande 

kapacitet i 

järnvägssystemet 

 

 

E10, Kiruna 

Bristande kapacitet, 

användbarhet och 

säkerhet 

Rastplats i Kiruna   E10 Kiruna inklusive lv 870   

E10, Luleå–Kiruna 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och 

användbarhet 

Gång- och cykelväg genom 

Gyljen i Överkalix 

Stigningsfält i Muorjevaara 

och Kulleri  

 

E10 Morjärv–Svartbyn  

E10, Avvakko–

Lappeasuando 

 

E10 Kiruna–Riksgränsen 

Bristande användbarhet 

Hållplatser i 

Torneträskområdet i Kiruna  
   

 

Kvarstående betydande brister 

De trafiksäkerhetsåtgärder och andra trimningsåtgärder som kommer att genomföras på E10 bidrar 

till att öka användbarheten och trafiksäkerheten, men betydande brister kommer att kvarstå i stråket. 

Åtgärder på järnvägen, tillsammans med förbättringen av farlederna till Luleå hamn, kommer att öka 

kapaciteten och robustheten i systemet, främst för malmtransporterna, men brister i kapacitet och 

robusthet kommer att kvarstå. 

Den betydande bristen med långa restider mellan malmfälten och kusten, vilket är en viktig utmaning 

för att upprätthålla bland annat viktiga samhällsfunktioner och kompetensförsörjning, kommer att 

kvarstå. 
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2.4. Tvärstråket: (Vasa, Finland)–Umeå–Hemavan–(Mo i Rana, Norge) 

Följande infrastruktur ingår 

Vägar: E12  

Järnväg: Holmsund–Umeå (Bandel 147), Stambanan genom Övre Norrland Umeå–Vännäs–Hällnäs, 

Tvärbanan Hällnäs–Storuman 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket består av E12 och Tvärbanan från Umeå till Storuman. Det är en öst-västlig transportled på 

400 kilometer som förbinder inlandet med kusten i Västerbotten och Sverige med Norge och Finland. 

För regional och långväga godstrafik i öst-västlig riktning finns förbindelse med hamnarna i Mo i Rana 

i Norge och i Holmsund med färja vidare mot Finland. E12 är en uppsamlingsled för gods- och 

persontrafik, och godstrafiken är både regional och internationell. E12 fyller en viktig funktion för 

studie- och arbetspendling, skolskjuts, sjukvårdsresor, tjänsteresor inom regionen och via 

flygplatserna vidare mot Arlanda, samt för fritidsresor och för besöksnäringen i fjällvärlden. 

Sjukvården i länet är centraliserad, vilket gör att det finns höga krav på att vägen ska vara tillgänglig 

dygnet runt året om. Umeå är norra Sveriges största stad och där finns regionsjukhuset, regionens 

administrativa centrum samt ett universitet. Umeåregionen har en hög tillväxt vilket kommer att öka 

både bostadsbyggandet och pendlingsbehovet.  

E12 kantas av byar och mindre tätorter. På dessa platser har ofta Europavägen en funktion som 

lokalgata. Här stiger barnen på skolbussen och oskyddade trafikanter vistas i blandtrafik på vägen. 

Vägområdet är därför en del av de boendes livsmiljö.  

Det finns potential att utveckla kollektivtrafiken på delar av stråket. Järnvägen förbinder 

Västerbottens inland med kusten, och regional persontrafik på järnväg finns på sträckan Umeå–

Lycksele. Arbetspendlingen i stråket är hög och störst mellan Umeå och Vännäs, där tåget är 

konkurrenskraftigt och har kort restid. Mellan Lycksele–Umeå är järnvägen med persontrafik i dag 

mindre konkurrenskraftig på grund av stora förseningsproblem och de längre restider som tåget 

innebär jämfört med buss. 

Järnvägen har även en viktig funktion för gods, främst timmertransporter. Det finns potential för 

överflyttning av timmer och övrigt gods till järnväg i det öst-västliga stråket. För närvarande pågår till 

exempel ombyggnationer på SCA:s terminal i Lycksele, för att möjliggöra att köra längre och tyngre 

tåg. Lycksele kommun planerar också för en ny allmän terminal, och i Storuman pågår planarbete för 

utbyggnad av en terminal med anslutning mot Inlandsbanan. I stråket finns även många 

mineralfyndigheter där brytning förekommer eller ligger vilande beroende på konjunkturen.  
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Tvärstråket: (Vasa, Finland)–Umeå–Hemavan–(Norge) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

E4 och E12 genom Umeå 

Bristande säkerhet, 

kapacitet och hälsa 

  
E4/E12 Umeå  

 

E12 Umeå–Vännäs 

Bristande säkerhet, 

robusthet och  

användbarhet 

Gång- och cykelväg över 

Vindelälven i Vännäs 

   

E12 Vännäs–Hemavan 

Bristande säkerhet, 

kapacitet och 

användbarhet  

Gång- och cykelväg 

Tegsnäset–Granö i Vindeln 

Gång- och cykelväg 

Norrlunda– Betseledammen 

i Lycksele 

Rastplats Bocksliden i 

Lycksele 

Trafiksäkerhetsåtgärder 

genom Hemavan 

   

Tvärbanan Hällnäs– 

Storuman 

Bristande kapacitet 

Mötesdriftplats i Åmsele     

 

Kvarstående betydande brister 

De trimningsåtgärder som kommer att genomföras på E12 bidrar till viss del till att öka 

användbarheten och trafiksäkerheten, men de betydande bristerna i stråket kommer att kvarstå. 

På Tvärbanan Hällnäs–Storuman kommer det kvarstå betydande brister vad gäller användbarhet 

eftersom elektrifiering saknas, vilket ger en fortsatt ineffektiv trafik. 

Bristen med långa restider mellan inlandet och kusten, vilket är en viktig utmaning för att upprätthålla 

bland annat viktiga samhällsfunktioner och kompetensförsörjning, kommer att kvarstå. 
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2.5. Stråk: E45 och Inlandsbanan, Dorotea–Gällivare 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E45  

Järnväg: Inlandsbanan  

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E45 sträcker sig från Dorotea vid länsgränsen mellan Västerbotten och Jämtland, till gränspassagen 

mellan Sverige och Finland i Karesuando. Stråket är 720 kilometer långt och utgör en funktionell 

förbindelse för långväga gods och persontransporter samt för transittrafik i Norrlands inland. Lokalt 

och regionalt fungerar E45 som en uppsamlingsled för person- och godstransporter till befolkningstäta 

regioner, större industrier, arbetsplatser, utbildningsorter, samt kommun- och regioncentrum. E45 är, 

trots att det innebär långa restider, en viktig nord-sydlig länk för besöksnäringens funktionella 

förbindelser mellan fjälldalarna. Sommartid går det en hel del turisttrafik längs E45 och vårvintertid är 

det främst mycket trafik kopplat till skidturism i fjällen. I och med pågående nordiskt samarbete 

förväntas den gränsöverskridande turisttrafiken på E45 mellan Sverige och Finland öka under 

norrskenssäsongen.  

Vägen är mångfunktionell och går genom många tätorter där den ibland har funktion som lokalgata. 

På dessa platser utgör vägområdet en del av livsmiljön för de boende och besökare.  

I Gällivare/Malmberget pågår en omfattande stadsflytt och bostadsbyggande vilket kommer att 

innebära nya anspråk på E45:ans funktion för olika trafikantgrupper genom orten. Vilhelmina, 

Dorotea, Jokkmokk, Gällivare och Kåbdalis och Karesuando är orter som säsongsvis har hög andel 

turisttrafik. Inlandsbanan i Norrbotten och Västerbotten har främst en funktion för besöksnäringen 

med dagliga tåg sommartid mellan Gällivare och Östersund. Banan nyttjas även som omledningsbana 

vid långvariga avbrott på Stambanan genom Övre Norrland norr om Vännäs. Läs mer om det i 

avsnittet 2.3 om Malmbanan ovan. Även om godstrafik i dagsläget endast sker sporadiskt på banan 

finns det en potential för järnvägen. Cirka en tredjedel av Sveriges skogsareal ligger inom en fem mils 

radie längs med Inlandsbanan, och det finns planer på gruvor längs stråket som i framtiden kan 

generera stora transportvolymer. Inom stråket bedrivs aktiv renskötsel och det finns konflikter kopplat 

till infrastrukturens beskaffenheter och landskapets funktion som renbetesland. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: E45 och Inlandsbanan, Dorotea–Gällivare 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

E45 Östersund– 

Karesuando 

Bristande säkerhet, 

användbarhet och 

kapacitet 

Kåbdalis 

trafiksäkerhetsåtgärder 

Dorotea tätortsupprustning 

Rastplats Sorsele 

  

 

Inlandsbanan 

Bristande användbarhet 

   

Inlandsbanan, framtida 

funktion (överflyttning 

väg till järnväg + 

omledning) 

 

Kvarstående betydande brister 

De trimningsåtgärder som kommer att genomföras på E45 bidrar till viss del till att öka 

användbarheten och trafiksäkerheten, men de betydande bristerna i stråket kommer att kvarstå. 

Inlandsbanan kommer att ha kvarstående betydande brister vad gäller användbarhet. 
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3. Mellersta Sverige 

Regionen består av de fyra länen Dalarna, Gävleborg, Västernorrland och Jämtland. I regionen finns 

expansiva tätorter, stads- och universitetsliv, utbud av kultur och idrott samt obefolkade fjällområden 

och landsbygd. En stor del av befolkningen är koncentrerad till kusten och i södra och mellersta 

Dalarna. Även området kring Östersund/Åre ingår i de mest tätbefolkade delarna. Viktiga 

tätortsområden är Falun/Borlänge, Gävle/Sandviken, Sundsvall/Härnösand, Östersund/Krokom och 

Örnsköldsvik.  

Tätortsområdena med sina upptagningsområden utgör viktiga arbetsmarknadsregioner med 

betydande arbetspendling inom dessa regioner, samt till viss del mellan dem. Kuststråket med bland 

annat Sundsvall/Härnösand och Gävle/Sandviken är de mest expansiva där tillgängligheten till 

Stockholmsregionen är viktig. I den norra delen ingår Örnsköldsvik som en del av Umeåregionen.  

Regionen är ett transitområde för transporter i nord-sydlig riktning vilket ställer ytterligare krav på ett 

fungerande och tillförlitligt transportsystem. På järnväg innebär det ett stort behov av redundans 

mellan olika banor.   

Den stora basindustrin består i de södra delarna av verkstads-, gruvnärings-, stål- samt skogsindustri, 

där de norra delarna har ett större inslag av skogsindustri. De nationella stråken är relativt glesa över 

området och kompletteras med regionala stråk som får nationell betydelse. Denna struktur 

tillsammans med framförallt skogs-, verkstads-, besöks- och gruvnäringens behov betyder att ett väl 

samverkande transportsystem är en förutsättning för regionens möjlighet till utveckling.  

Avstånden är ofta långa mellan producenter och näringar samt hamnar och omlastningscentraler. De 

största virkesvolymerna transporteras i väst-östlig riktning på järnväg och väg, vilket ställer krav på 

robusthet för det lågtrafikerade nätet. Detta påverkar omloppstider och ledtider som i sin tur påverkar 

industrierna. 

Viktiga målpunkter för godstrafiken är hamnarna i Gävle och Sundsvall. Godsvolymerna ökar och det 

är önskvärt att kustsjöfarten utnyttjas mer för att avlasta nord-sydliga godstransporter på 

landinfrastrukturen.  

De mer glest befolkade delarna i väst har en stark besöksnäring i stora delar av fjällvärlden med god 

tillväxt. Det medför dock periodvisa problem med tillgänglighet på delar av vägnätet. Turismen är 

betydande och de möjligheter till kollektivt resande som finns idag genom flyg, tåg och buss behöver i 

framtiden få ett större genomslag för att avlasta transportsystemet från de periodvisa brister i 

kapacitet som blir allt mer påtagliga.  

Östersunds flygplats är den enda statliga flygplatsen i regionen med såväl charter som direktlinjer ut i 

världen. Sundsvall/Timrå flygplats fjärrstyr i dag andra mindre flygplatser som Örnsköldsvik, genom 

ett system som utvecklats på Sundsvall/Timrås flygplats.  
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Figur 3: Stråk i mellersta Sverige 
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3.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder i mellersta Sverige 

Utöver platsspecifik utbyggnad av infrastrukturen kommer Trafikverket även att arbeta med vissa mer 

generella åtgärder i stråken. Exempel på detta är samhällsplanering för integrerad trafik- och 

bebyggelseplanering, trafikslagsövergripande störningshantering och koordinering av projekt under 

byggskede inklusive mobility management-åtgärder. Andra exempel är tidtabellsplanering för bättre 

kapacitetsutnyttjande på järnvägen, ITS-åtgärder (till exempel variabla hastigheter), anpassning av 

stationer och hållplatser till personer med funktionsnedsättning, samt förebyggande 

trafiksäkerhetsåtgärder på både väg och järnväg. För väg kan det till exempel vara hastighetsöversyn, 

sidoområdesåtgärder och förbättrad belysning, och för järnväg bland annat översyn av plankorsningar, 

stängsling och kameraövervakning.  

 

3.2. Stråk: (Stockholm)–Gävle–Sundsvall–Örnsköldsvik–(Haparanda) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E4, riksväg 56  

Järnväg: Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan, Norra stambanan  

Farled: farled 621 till Gävle hamn, farled 633 till Söderhamns hamn, farled 651 till Sundsvalls hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket fyller en viktig funktion för lång- och kortväga personresor samt godstransporter både inom 

regionen samt transittrafik i nord-sydlig riktning. De långväga personresorna dominerar, förutom i 

närheten av samt genom större orter där daglig pendling är en viktig funktion. De långväga resorna 

har även kopplingar mot inlandet för besöksnäringen i fjällområdena.  

Det finns potential i stråket i ett längre perspektiv för mer gods på sjöfart genom hamnarna i 

Sundsvall, Söderhamn och Gävle. Redundans och fördelning av gods- och persontrafik på järnvägen 

via Norra stambanan och Ostkustbanan sker redan i dag, och bandelen Västeraspby–Långsele kan få 

en ökad betydelse utifrån de satsningar som skogsnäringen genomför för bland annat ökad 

massaproduktion i Timrå. Utbyggnaden av Sundsvalls logistikpark liksom industrisatsningarna i 

Timrå ökar betydelsen av sträckan Birsta–Timrå. 

E4 är en pulsåder för nord-sydlig godstrafik och personresor och för väg finns i dag även väg 56 som 

ett stort godsstråk som avlastar E4 förbi Stockholm. Här finns potential för överflyttning till järnväg 

och sjöfart. För personresorna finns i dag framförallt Ostkustbanan och E4 som kompletteras med 

parallella regionala stråk några mil från kusten, med kopplingar ut mot kusten.  

År 2015 infördes broavgift som en del i finansiering av E4 söder om och förbi Sundsvalls centrala 

delar. Denna pusselbit var den första i att förbättra miljön och möjligheterna till en tillväxt genom 

kraftigt ökat bostadsbyggande. Trafikflödena i de centrala delarna av staden är relativt stora och det 

krävs förändrade möjligheter till pendlingsmönster, förbättrade förutsättningar för gång- och 

cykeltrafik samt minskade godstransporter på väg, för att få en fortsatt minskning av biltrafiken och 

där är E14 samt järnvägen runt och genom Sundvall viktiga delar. Även Örnsköldsvik har liknande 

problem med lokal- och genomfartstrafik.  
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Stockholm)–Gävle–Sundsvall–Örnsköldsvik–(Haparanda) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Ostkustbanan inkl 

Ådalsbanan, Gävle–

Härnösand  

Bristande kapacitet, 

robusthet och 

användbarhet 

Hudiksvall–Gävle, 

trimningsåtgärder paket 

Gävle–Åänge, spår 

Gävle utfarter, spår och 

växel 

Dingersjö, mötesstationer 

och kapacitetsförstärkning 

Sundsvall C–Dingersjö, 

dubbelspårsutbyggnad 

Ostkustbanan, etapp Gävle–

Kringlan, kapacitetshöjning  

Gävle hamn, 

järnvägsanslutning 

Nedre Norrland, bristande 

kapacitet i 

järnvägssystemet, 

återstående delsträckor 

med kapacitetsproblem och 

långa restider  

 

 

Ådalsbanan, 

Västeraspby-Långsele  

Bristande robusthet 

 Spår och kontaktledning 
 

 

 

Ostkustbanan, genom 

Sundsvall 

Bristande säkerhet, 

kapacitet och 

användbarhet 

 

Kapacitets- och 

säkerhetsåtgärder genom 

Sundsvall 

 

 

 

Sundsvalls hamn, 

Tunadalsspåret, 

Malandstriangeln m.m. 

Sundsvall resecentrum, 

tillgänglighet och 

plattformar m.m. 

Sundsvall, resecentrum, 

statlig medfinansiering 

 

Ostkustbanan, Uppsala– 

Gävle 

Bristande robusthet 

 Räls 
 

 

 

Söderhamn–Kilafors 

Bristande användbarhet 

  
Söderhamn–Kilafors, ökad 

kapacitet, 25 tons axellast 

och lastprofil C 

 

Norra stambanan  

Bristande kapacitet och 

robusthet 

 

3 mellanblock, (1 vid 

Ockelbo-Mo Grindar, 2 vid 

Döljebro–Holmsveden) 

Ljusdal, förlängning av 

plattform 

 
Kilafors–Holmsveden, 

kapacitetsåtgärder  
 



23 
 

E4 Sundsvall–Umeå 

Bristande säkerhet 

E4/väg 352 Björnavägen 

korsning, Korsning E4/väg 

348 Överhörnäs 

E4 Genomfart Älandsbro 

E4, Smärre åtgärder s:a 

infarten Härnösand 

Högakustenbron E4 Ullånger–Docksta   

E4 Gävle–Sundsvall 

Bristande säkerhet och 

robusthet 

  E4 Kongberget–Gnarp  

E4 genom Sundsvall 

Bristande säkerhet, 

kapacitet och miljö 

Kapacitets- och 

säkerhetsåtgärder genom 

Sundsvall 

 
E4 Sundsvall, (pågår 

kvarstående etapp) 
.  

Rv 56 Gävle–Heby 

Bristande säkerhet och 

kapacitet 

  
Väg 56 Hedesunda-

Valbo/Gävle, Räta linjen 
 

 

Kvarvarande betydande Brister 

På E4 genom Örnsköldsvik kvarstår brister i miljö och hälsa med anledning av partikelnivåer. På väg 

56 kvarstår säkerhetsbrister på sträckan länsgränsen–Hedesunda. 

På kustjärnvägen kvarstår större delen av de betydande bristerna mellan Gävle och Härnösand. På 

Norra stambanan, Gävle–Ånge, kvarstår vissa kapacitetsbrister. 

 

3.3. Stråk: (Göteborg)–Malung–Östersund–Hoting–(Gällivare) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E45 

Järnväg: Inlandsbanan, Forsmo–Hoting 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket har stor betydelse som sammanhållande transportled i Norrlands inland med möjlighet till 

trafikslagsövergripande inriktningar och prioriteringar för godstransporter på järnväg om 

Inlandsbanan har tillräckligt god standard.   



24 
 

För väg finns enbart E45 för både godstransporter och personresor. Vägens främsta funktion är 

arbetspendling nära de större orterna samt långväga resor för besöksnäringen, och eftersom de senare 

ökar alltmer blir belastningen på infrastrukturen allt högre i perioder. Vad gäller godstransporter i 

nord-sydlig riktning skulle Inlandsbanan kunna utgöra ett komplement till E45 beroende på banans 

framtida skick. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Göteborg)–Malung–Östersund–Hoting–(Gällivare) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

E45/riksväg 70, genom 

Mora 

Bristande kapacitet och 

säkerhet 

  
E45/Rv 70 genom Mora    

steg 1–3 
 

E45, Mora–Östersund 

Bristande säkerhet, 

kapacitet, miljö och 

hälsa  

  

E45 Vattnäs–Trunna 

E45 Rengsjön–Älvros 

 

Inlandsbanan 

Bristande användbarhet 

 
 

 

 

Inlandsbanan, framtida 

funktion (överflyttning 

väg till järnväg + 

omledning) 

 

Kvarvarande betydande brister 

På E45 kommer det att kvarstå många delar med låg hastighetsstandard och brister i plan och profil. 

På många delar kommer det även att kvarstå säkerhetsbrister för oskyddade trafikanter. 

På Inlandsbanan finns kvarvarande brister i kapacitet och robusthet. 

 

3.4. Stråk: (Finland)–Sundsvall–Östersund–Åre– (Trondheim, Norge) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E14 

Järnväg: Mittbanan 
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Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket har en betydande funktion för personresor, arbets- och studiependling till framförallt 

Östersund och Sundsvall samt för långväga personresor. Stråket är också viktigt för godstransporter på 

både järnväg och väg. Skogsnäringens timmertransporter nyttjar vägtransporter på korta distanser och 

järnvägstransporter på längre sträckor. Stråket har även en internationell funktion för gods- och 

persontransporter mellan Norge och Sverige. 

Tillsammans ger järnväg och väg möjligheter till trafikslagsövergripande inriktningar och 

prioriteringar för personresor och godstransporter. I övrigt är sannolikt väg 622 en del i att minska 

bristerna genom Sundsvall och därmed säkra stråkets framtida funktion. Det trafikslagsövergripande 

perspektivet förstärks av hamnar i båda ändar av stråket, Sundsvall och Trondheim, samt 

internationella flygplatser i Östersund och Vernes. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Finland)–Sundsvall–Östersund–Åre–(Trondheim, Norge) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

E14, Östersund–

Sundsvall 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och miljö 

 

  

E14 Lockne–Optand/förbi 

Brunflo 

E14 Blåberget–Matfors 

E14 Sundsvall–Blåberget 

 

E14, Storlien–Östersund 

Bristande användbarhet 

och robusthet 

Rastplats Storlien 

E14, stigningsfält 

Rännbergbacken 

E14, Åre gång- och cykelväg 

Vik-Frönäset 

   

Mittbanan 

Bristande kapacitet 

Kapacitetshöjande åtgärder, 

ex. samtidig infart 

(Erikslund och Gällö) 

E14 rastplats Stöde  

Plankorsningar  

 

Stora helvetet, järnvägsbro 

 

Bergsåker, triangelspår  

Sundsvall–Ånge, kapacitets- 

och hastighetshöjande 

åtgärder inkl 

säkerhetshöjande åtgärder 
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Kvarvarande betydande brister 

På E14 sträckan Pilgrimsstad–Brunflo kommer det att kvarstå betydande brister inom säkerhet. Delvis 

kommer det att finnas kvarstående brister genom Sundsvalls tätort för oskyddade trafikanter, 

kapacitet och miljö.  

På Mittbanan kommer det att kvarstå delar med låg hastighetsstandard och snäva kurvradier vilket 

medför långa restider samt många oskyddade plankorsningar, särskilt på sträckan Ånge västerut mot 

Storlien. 

 

3.5. Stråk: (Stockholm)–Avesta–Borlänge–Dalafjällen–(Norge) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E16, riksväg 70  

Järnväg: Dalabanan, Bergslagspendeln 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket är viktigt för regionala och långväga personresor samt godstransporter. Det är även ett viktigt 

stråk för besöksnäringen och med koppling till Stockholm/Mälardalen är det stora volymer besökande 

som påverkar tillgängligheten på vägnätet. Tillväxten inom besöksnäringen innebär att perioderna 

med hög belastning på infrastrukturen både blir mer vanligt förekommande samt att belastningen 

ökar. För godstransporterna är behoven också ökande, men det är ett kontinuerligt ökande flöde. Det 

finns både vägar och järnvägar i stråket som kan samverka mer ur ett trafikslagsövergripande 

perspektiv. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Stockholm)–Avesta–Borlänge–Dalafjällen–(Norge) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Dalabanan, Uppsala–

Borlänge 

Bristande kapacitet  

 

Kapacitetshöjande åtgärder 

Samtidig infart Hedemora 

 

Avesta–Krylbo–Hedemora, 

spår 

Uppsala–Borlänge, 

hastighetshöjande åtgärder 

och ökad kapacitet etapp 1  

Dalabanan, åtgärder för 

ökad turtäthet och kortare 

restid 

 

 

E16 Malung–Borlänge 

Bristande miljö, hälsa, 

kapacitet och säkerhet 

E16 Vansbro Rastplats 

E16 gång och cykelväg i Nås 

 E16 Dala–Järna–Vansbro   
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Rv 70, genom Borlänge 

Bristande säkerhet, 

kapacitet och hälsa  

  

Rv 70 Smedjebacksvägen-

Gyllehemsvägen  

Rv 70 Trafikplats 

Smedjebacksvägen  

 

E16/RV 70 

Borlänge-Mora 

Bristande säkerhet 

Riksväg 70 korsning 

Leksandsbröd  
 E16 Borlänge–Djurås  

Sälen flygplats 

Bristande kapacitet 

  

Sälens flygplats, statligt 

investeringsbidrag till 

landningsbana 

 

 

Kvarvarande betydande brister 

På E16 och riksväg 70 kommer det att kvarstå många delar med låg hastighetsstandard och brister i 

plan och profil. Även säkerhetsbristerna för oskyddade trafikanter kommer att kvarstå. Genom 

Borlänge bedöms kapacitetsbrister kvarstå. 

På Dalabanan kommer det att kvarstå kapacitetsbrister samt delar med många oskyddade 

plankorsningar, med låg hastighetsstandard eller med risk för hastighetsnedsättningar, vilket medför 

långa restider och bristande punktlighet. Även Bergslagspendeln har brister i och med låg 

spårstandard.   

 

3.6. Stråk: Gävle–Falun–Ludvika–(Örebro/Karlstad) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E16, riksväg 50 

Järnväg: Bergslagsbanan, Godsstråket genom Bergslagen 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråkets är viktigt för regional arbetspendling, långväga personresor, turisttrafik och godstransporter. 

De långväga resorna för besöksnäringen i fjällvärlden har en tydligt ökande påverkan på 

infrastrukturens förmåga, framförallt under vissa perioder – och dessa perioder blir allt fler. För 

godstransporterna på järnväg behöver transporterna köra i kolonner i en riktning i taget under 

lågtrafik för att klara dagens anspråk. En ökande gruvverksamhet kan innebära ökade tunga 

transporter till Gävle hamn. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Gävle–Falun–Ludvika–(Örebro/Karlstad) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Bergslagsbanan, Gävle–

Falun 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

Gävle–Storvik, 

hastighetshöjande åtgärder 
  

 

Bergslagsbanan, Falun–

Grängesberg 

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet och robusthet 

 

Borlänge bangård, 

kapacitetshöjande åtgärder 

Kapacitetshöjande åtgärder 

Falun–Ludvika, bl.a. 

mellanblock och samtidig 

infart ESIK (bl.a. Hinsnoret, 

Ornäs, Ludvika) 

Rämshyttetunneln1 

 

Borlänge–Falun, kapacitets- 

och hastighetshöjande 

åtgärder 

  

Godsstråket genom 

Bergslagen 

Bristande kapacitet och 

punktlighet 

  

Godsstråket Storvik–Frövi, 

kapacitetshöjande åtgärder, 

paket 1+2 

Sandviken–Kungsgården, 

mötesstation 

Godsstråket, 

kapacitetshöjande åtgärder 

 

Rv 50, Länsgräns 

Västmanland-Borlänge 

Bristande säkerhet och 

kapacitet 

  
Rv 50 genom Ludvika, 

Bergslagsdiagonalen 
 

E16, Gävle–Falun 

Bristande miljö och 

säkerhet 

E16 gång- och cykelväg 

trafikplats Hagaström 

 

E16, Lönnemossa-

Klingvägen 

   

 

  

                                                           
1 Samfinansiering utöver reinvesteringsmedel 
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Kvarvarande betydande brister 

Kvarstående brister kommer att kvarstå genom och runt Grängesberg och in till Hofors med avseende 

på arbetspendling med cykel samt säkerhet för oskyddade trafikanter och bullerstörning. Delar med 

låg hastighetsstandard och brister i plan och profil kommer också att kvarstå. På vissa delar kvarstår 

även behov av åtgärder för oskyddade trafikanter. Betydande säkerhetsbrister finns närmast Ludvika 

på delen mot Borlänge. 

På Bergslagsbanan kommer det att kvarstå brister på sträckan Gävle–Borlänge vad gäller kapacitet, 

användbarhet och robusthet. På godsstråket genom Bergslagen kvarstår kapacitetsbrister. 
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4. Östra Mellansverige 

Regionen består av Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län och omsluter 

Stockholm.  

Östra Mellansverige har en kraftig tillväxt och står för en stor del av landets produktion av varor och 

tjänster. Det leder till att godstransporterna ökar och det är många viktiga godsstråk som sträcker sig 

genom området. Här finns också flera för näringslivet viktiga hamnar och flygplatser. Transittrafiken 

mellan södra och norra Sverige är stor. Godsstråket genom Bergslagen är ett av landets viktigaste 

godsstråk både på väg och järnväg. 

För att försörja östra Mellansverige med konsumtionsvaror är logistiknäringen stor och många 

centrallager finns etablerade i området. Det finns industrier av betydelse inom tung verkstadsindustri, 

stålindustri och skogsindustri. Det finns även personalintensiva branscher inom den högteknologiska 

läkemedelsindustrin. Regionförstoringen och den växande befolkningen i och kring Stockholms län 

och Mälardalen leder till stor resandeökning, främst in mot Stockholm. Många pendlar långt och reser 

dagligen över kommungränserna och det finns ett stort behov av en sammanhållen regional 

kollektivtrafik. Speciellt tydligt är det mellan Uppsala och Stockholm, men även på stråken norr och 

söder om Mälaren in mot Stockholm. En stor arbetspendling sker mellan Linköping–Norrköping och 

även Västerås– Eskilstuna. Pendlingen, särskilt på järnväg, förväntas fortsätta öka i de regionala 

stråken. Exempel på mer långväga arbetspendling är sträckan mellan Värmland och Dalarna till 

Stockholm. 

Resor kopplade till besöksnäringen är omfattande genom närheten till Stockholm och turisttrafiken till 

Dalafjällen från Stockholm och Mälardalsområdet.  

Flera av stråken i området är nära sammankopplade med Stockholm men även andra delar av Sverige, 

eftersom regionen har en stor del av genomfartstrafik mellan södra och norra Sverige. Det finns även 

stråk som går på tvärs över landet och binder ihop Stockholm med västra Sverige bland annat E18, 

E20 och Västra stambanan. 
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Figur 4: Stråk i östra Mellansverige 
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4.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder i östra Mellansverige 

Åtgärdsvalsstudier resulterar i ett antal åtgärdsförslag som kan bidra till att utveckla stråken. 

Tidsperspektivet är både på kort och lång sikt. Flera åtgärdsförslag blir nya kandidater i Nationell plan 

eller länsplaner men många åtgärdsförslag är mindre åtgärder som till exempel trimningsåtgärder. 

Andra åtgärdsförslag som blir resultatet av åtgärdsvalsstudier som inte är byggnadsåtgärder kan till 

exempel vara differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla stationer), optimering av 

signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer. Förslag på åtgärder på väg är kollektivtrafikfält, 

signalprioritering, ändrad utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder. 

 

4.2. Stråk: (Stockholm)–Uppsala–(Gävle) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E4 

Järnväg: Ostkustbanan, Hargshamnsbanan 

Farled: Farled 571 till Hargshamn 

Sträckans funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket är viktigt för arbetspendling mellan Stockholm och Uppsala. Tillväxttrycket är mycket starkt i 

hela stråket bland annat genom planer på större bostadsexploateringar framförallt i Uppsalatrakten. 

Detta föranleder behov om utökad personstrafikering, eventuellt ytterligare stopp och utveckling av 

stationsfunktioner. Arlanda flygplats har sitt upptagningsområde i hela Stockholm–Mälarregionen och 

även längre bort. Arlandas utveckling gynnas av att de större städerna i regionen får snabbare 

förbindelser med flygplatsen och dess intilliggande servicefunktioner. Arlanda är, förutom den stora 

resandeströmmen, även en stor arbetsplats och är beroende av fortsatt utvecklad kollektivtrafik. 

Stråket är även en länk till viktiga godsfunktioner mellan ett antal hamnar och målpunkter i området, 

men också för fortsatta transittransporter på såväl E4 som Ostkustbanan med koppling till norra 

Sverige.   

En ökning av godstransporter sker i stråket genom utvecklingen i Gävle hamn och den nya terminalen 

i Rosersberg (bland annat flygbränsle på järnväg) vilka nås företrädesvis genom E4 och Ostkustbanan.  

Farleden till Hargshamn har en funktion för fortsatt utveckling av sjöfarten. Den åtgärdsvalsstudie 

som genomförts identifierade ytterligare funktionella samband för godshantering kopplat till östra 

Mellansverige. Hargshamn är en hamn i Uppsala län med ett strategiskt geografiskt läge. Hamnen 

nyttjas främst för bulkgods kopplat till det regionala näringslivets behov, men även för kommande 

långväga transporter till och från andra kontinenter. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Stockholm)–Uppsala–(Gävle) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Ostkustbanan, genom 

Uppsala 

Bristande säkerhet och 

kapacitet 

Kapacitetshöjande åtgärder 

Uppsala 
 Uppsala, Plankorsningar 

 

Ostkustbanan, Uppsala–

Gävle 

Bristande robusthet 

 Uppspår, räls   

Ostkustbanan, 

Stockholm–Uppsala 

Bristande kapacitet, 

användbarhet, 

punktlighet 

  

Ostkustbanan, fyrspår 

(Uppsala–länsgränsen 

Uppsala/Stockholm)2 

 

 

Kvarstående betydande brister 

Efter planperioden bedöms det kvarstå kapacitetsbrister på del av Ostkustbanan mellan Uppsala och 

Tierp.  

 

4.3. Stråk: (Jönköping)–Linköping–(Stockholm) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E4 

Järnväg: Södra stambanan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket utgör ett växande stråk för personresor och godstransporter mellan Stockholm och Malmö, 

men även mot Göteborg och mellanliggande orter. E4 är en den viktigaste vägen för biltransporter för 

såväl fjärrgods som personresande mot Öresundsregionen och vidare ut mot kontinenten. 

Arbetspendlingen mellan Linköping och Norrköping är stor, men även arbetspendling och annat 

                                                           
2 Det förutsätts att överenskommelser/avtal tecknas med kommunerna om bostadsutveckling. 
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resande inklusive gods till och från Stockholmsområdet är betydande. Stråket är en viktig del i 

godsflödet för Sveriges basindustriers behov av koppling till kontinenten och vice versa.  

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Jönköping)–Linköping–(Stockholm) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Södra stambanan, 

Järna–Linköping 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

 

Trimningsåtgärder Södra 

stambanan, växelåtg 

Fiskeby 

Trimningsåtgärder Mjölby 

Slopning av plankorsning 

Eggeby  

 

Ostlänken nytt dubbelspår 

Järna–Linköping  

Kardonbanan till Händelö 

 

 

Södra stambanan 

Linköping–Jönköping  

Bristande kapacitet och 

användbarhet 

   

Linköping–Jönköping, 

kapacitetsproblem och 

långa restider 

 

Kvarstående betydande brister 

Det bedöms finnas kvarstående brister på Södra stambanan genom Mjölby. På sträckan Linköping och 

söderut kommer det fortsatt att finnas kapacitetsbrister efter planperiodens slut. 

 

4.4. Stråk: (Kalmar)–Norrköping–Eskilstuna–(Gävle) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E22, riksväg 56 

Järnväg: Sala–Oxelösund, Stångådalsbanan, Tjustbanan  

Farled: Farled 441 till Oxelösund hamn, farled 431 till Norrköpings hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling, framförallt mellan de stora städerna som stråket 

sammanbinder längs sträckan, Linköping–Norrköping och Eskilstuna–Västerås. Stråket fyller även en 

viktig funktion för godstransporter både på väg och järnväg utifrån den logistikverksamhet som 

etablerats i Eskilstuna/Strängnäs samt Katrineholm med ett antal lager och terminaler i området. 
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Viktiga målpunkter i övrigt som påverkar stråket är Oxelösunds hamn, tung verkstadsindustri, 

dagligvaruhandel och Norrköpings hamn med flera. 

Sträckan Åby–Katrineholm på Södra stambanan är ett viktigt stråk för omledning och anslutning mot 

Hallsberg och Stockholm för både gods- och persontrafik på järnväg. Riksväg 56 mellan Norrköping 

och Gävle (Räta linjen) avlastar Stockholmsregionen med godstransporter, men även persontrafik. 

E22 har en samlande funktion för såväl kort- som långväga transporter i sydöstra delarna av landet. 

Vägen är viktig för besöksnäringen och är ett av huvudstråken till Kalmar/Öland samt till alla 

attraktiva skärgårdsplatser längs kusten mellan Norrköping/Söderköping och Oskarshamn/Kalmar. 

Den utgör också ett naturligt stråk för godstrafiken i samma relationer eftersom alternativa vägar inte 

finns. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Kalmar)–Norrköping–Eskilstuna–(Gävle) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Rv 56, Katrineholm–

Kungsör 

Bristande säkerhet, 

kapacitet och hälsa 

Brobanksförstärkning och 

vilttrumma vid Bodabäcken 

 

 

Rv 56 Kvicksund–Västjädra  

Väg 56 Bie–St Sundby 

(Alberga), Räta linjen 

Rv 56 Katrineholm–Bie 

 

 

Bergslagen–Oxelösund 

Bana Sala–Oxelösund 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

Hastighetshöjning 

Eskilstuna–Flen 

Förlängning av mötesspår 

Hållsta 

Flens övre–Eskilstuna, spår 

Oxelösund–Flens övre, 

kontaktledning 

 

Bergslagen–Oxelösund, 

kapacitets- och 

bärighetsbrister 

Malmtransporter 

E22, Norrköping–

Söderköping 

Bristande säkerhet och 

kapacitet 

  E22 förbi Söderköping  

Rv56, Västerås–Gävle 

Bristande säkerhet 

  Rv 56 Sala–Heby  

 

Kvarstående betydande brister 

Det kommer att bland annat finnas kvarstående brister i robustheten och säkerheten på riksväg 56, 

sträckan Alberga–Kungsör. Det kommer även att finnas kvarstående brister bland annat vad gäller 

bullernivåerna längs E18 genom Västerås, efter planperioden. 
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På banan Sala–Oxelösund kommer det att finnas en del kvarstående brister som behöver åtgärdas om 

malmtransporter från Bergslagen åter blir aktuella.  

 

4.5. Stråk: (Jönköping)–Mjölby–Hallsberg/Örebro–(Borlänge/Gävle) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: Riksväg 50 

Järnväg: Godsstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket är viktigt för godstransporter både på väg och järnväg mellan södra, mellersta och norra 

delarna av Sverige och avlastar övriga Mälardalen. Riksväg 50 utgör en stor del av den så kallade 

Bergslagsdiagonalen som har en viktig godsfunktion för väg. Det saknas naturliga omledningsvägar i 

både de södra som norra delarna av stråket. 

På järnväg används stråket framför allt för transport av gods från norra Sverige till Hallsberg. Men 

även söderut och västerut till och från Göteborg och Malmö. Stråket ingår som ett prioriterat stråk i 

TEN-T Core Network (transeuropeiska transportnätets kärnnät) och utgör koppling mellan Sverige 

och Europa, speciellt mellan Malmö och Hallsberg. Godsbangården i Hallsberg hanterar cirka 300 

000 vagnar per år; cirka 70 procent av allt gods på järnväg i Sverige rangeras i eller passerar 

Hallsberg. Sträckan Hallsberg–Degerön är av särskild vikt för kapacitet och robusthet för att tjäna den 

mängd gods och persontrafik som idag trafikerar och kommer att trafikera sträckan, i enlighet med de 

planer som finns hos kollektivtrafikmyndigheter som hos näringslivets transportörer.  

Stråket är särskilt viktigt för skogsnäringen, för långa tåg till kontinenten. Regiontågtrafiken för 

persontransporter utvecklas i stråket och efterfrågan på fler tider i spår finns för den så kallade 

länspendeln mellan Dalarna och Östergötland med Örebro som viktig målpunkt såväl söder- som 

norrifrån. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Jönköping)–Mjölby–Hallsberg/Örebro– (Borlänge/Gävle) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Godsstråket genom 

Bergslagen, Örebro–

Mjölby 

Bristande säkerhet, 

punktlighet och 

kapacitet 

Uppställningsspår Örebro S 

Örebro S 

plankorsningsåtgärder 

Stängsling Högtorpsgatan 

 

Hallsberg–Degerön, 

dubbelspår, etapp 1 

Godsstråket Jakobshyttan–

Degerön, dubbelspår 

Godsstråket Dunsjö–

Jakobshyttan, dubbelspår 

Godsstråket Hallsberg–

Åsbro, dubbelspår 

 

 

Bergslagsbanan, 

Ludvika–Frövi 

Bristande kapacitet 

Signaltrimning Ludvika–

Frövi 

Ställdalen–Frövi, 

kontaktledning inkl 

bangårdar 

  

Rv 50, Mjölby– 

Kopparberg  

Bristande säkerhet och 

miljö 

Busshållplatser 

Gullsmedshyttan och 

Erstorp 

 

Rv 50 Askersund–Åsbro  

Rv 50 Medevi–Brattebro 

(inkl Nykyrka) 

 

Godsstråket genom 

Bergslagen, Fagersta–

Örebro 

Bristande säkerhet, 

punktlighet och 

kapacitet 

 
Hallsberg–Örebro–Frövi, 

kontaktledning 
Frövi, bangårdsombyggnad  

 

Kvarstående betydande brister 

Det bedöms finnas kvarstående brister i stråket vad gäller behov av utveckling av personbangården i 

Hallsberg. Det kommer även att kvarstå betydande brister vad gäller robustheten på norra delen från 

Lindesberg och till länsgränsen mot Dalarna. 
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4.6. Stråk: (Oslo, Norge)–Karlskoga–Örebro–Västerås–(Stockholm) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E18 

Järnväg: Mälarbanan, Värmlandsbanan 

Farled: farled 901-904 till Köpings hamn, farled 901-907 till Västerås hamn  

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Regionförstoringen och den växande befolkningen i Stockholm/Mälardalen leder till stor 

resandeökning i stråket. Framför allt i utbytet med Stockholm, men även långväga resor mellan 

Värmland–Stockholm och Oslo–Stockholm. De funktionella sambanden mellan städer i stråket norr 

om Mälaren stärks genom den utveckling som sker i såväl (Karlstad), Örebro, Västerås som Uppsala. 

Ett fortsatt behov av utveckling för att främja ett ökat kollektivt resande är en nödvändighet för 

möjligheten att nå Stockholm och Arlanda vilka fortsatt är de viktigaste målpunkterna i stråket. 

Behoven av ett utökat hållbart resande och restider under en timme i stråket visar på behovet av en 

ökad funktionalitet i järnvägsanläggningen för persontrafik (fler tåglägen på banan samt ökad 

funktionalitet i driftplatser efterfrågas) och då främst på större stationsorter som Västerås och Örebro.  

Stockholm är den största målpunkten för dagligt resande och för dagligvaruhandels-transporter, men 

också stora flöden av annat gods transporteras på väg. En utveckling mot mer hållbara transporter 

gynnas av att Stockholm ska kunna angöras såväl söder som norr om Mälaren, för omlastning till 

distribution. Viktiga målpunkter för godstrafiken är den terminalverksamhet som utvecklas norr om 

Stockholm, men även till viss del Arlandaområdet. 

För E18:s del så finns en komplexitet i förhållande till de lokala funktioner och behov som genomfarter 

i Västerås, Örebro och Karlskoga utgör. Det finns skillnader i vilken typ av brister som utgörs, men 

sammanfattat leder den lokala trafiken i stråket till problem i framkomlighet och säkerhet, vilket i sin 

tur ger osäkra restider såväl för näringslivet som medborgarna. De två mest trafikerade platserna på 

väg i region Öst finns på genomfarterna i Västerås och Örebro där det färdas mer än 50 000 fordon 

under ett medeldygn (varav höga andelar lokaltrafik), och där andelen tung trafik är cirka 10 procent 

av totaltrafiken i stråket. E18 är gemensam med E20 på sträckan från Västra Örebro–trafikplats 

Gräsnäs (Arboga). En del av icke tidskritiskt gods bör kunna transporteras sjövägen, och utvecklingen 

av Mälarsjöfarten skulle kunna vara en del i en sådan utveckling för att minska ökningen i 

vägtransporter i Stockholm/Mälardalen. I stråket har även Örebro flygplats en funktion som en 

betydande nod för flygfrakt i Sverige och internationellt. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Oslo, Norge)–Karlskoga–Örebro–Västerås–(Stockholm) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

E18, Karlskoga–Västerås 

Bristande kapacitet och 

säkerhet 

Busshållplatser Karlskoga–

Lanna 

 

 
E18 Köping–Västjädra 

 

Farled, Mälaren 

Bristande säkerhet och 

användbarhet 

  
Södertälje sluss, Mälaren   

 

Väg och järnväg 

Stockholm–Västerås–

Örebro–Oslo 

Bristande användbarhet 

och kapacitet 

   

Stockholm–riksgränsen–

Oslo, kapacitetsproblem 

och långa restider 

 

Kvarstående betydande brister 

Brister i stråket som kommer att kvarstå efter planperioden är i första hand kopplat till restider och 

kapacitet på järnväg. För godset handlar det om behovet av att effektivt kunna nå målpunkter norr om 

Stockholm/Arlanda, och för persontrafik handlar det om kapacitet och restider på långa avstånd till 

exempel mellan Stockholm–Oslo, men också om behovet av att fortsatt utveckla utbytet mellan de 

regionala noderna med hjälp av järnväg.  

Brister kommer att kvarstå på E18 och E20 genom de större städerna med omfattande lokal trafik. 

 

4.7. Stråk: (Göteborg)–Örebro/Hallsberg–Eskilstuna–(Stockholm) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E20 

Järnväg: Västra Stambanan, Svealandsbanan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket är viktigt både för personresor och godstransporter. Hallsberg är en central knutpunkt, främst 

för gods på järnväg. Det förekommer mycket långväga resande i form av arbetspendling främst mellan 
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Göteborg och Stockholm, både på väg och järnväg. De mellanregionala funktionerna blir tydliga i och 

med möjligheter att nå Storstockholmsområdet på ett bra sätt från södra sidan av Mälaren med såväl 

tåg som bil. Stråket är en viktig del i den redundans som finns för kopplingen mellan östra 

Mellansverige och Västkusten, i första hand för biltrafiken (person- och godstrafik). De mellanliggande 

orterna som Hallsberg, Örebro, Eskilstuna och Katrineholm har utvecklats till viktiga noder för 

logistikupplägg i godstrafiken och utvecklar kombiterminalverksamheter på flera orter för 

järnvägstransporter bland annat så kallad ”Dryport” verksamhet för Göteborgs hamn. I stråket har 

även Örebro flygplats en funktion som en nod för flygfrakt i Sverige och internationellt. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Göteborg)–Örebro/Hallsberg–Eskilstuna–(Stockholm) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Svealandsbanan, 

Södertälje–Eskilstuna 

Bristande punktlighet 

och robusthet 

  
Strängnäs–Härad, 

dubbelspår 

 

Västra stambanan, 

genom Laxå 

Bristande kapacitet, 

robusthet, punktlighet 

och säkerhet 

  Laxå, bangårdsombyggnad  

Västra stambanan, 

Järna–Laxå 

Bristande kapacitet 

 
Järna–Katrineholm, 

kontaktledning 

Högsjö västra, 

förbigångsspår 

Katrineholm, förbigångsspår 

 

 

Kvarstående betydande brister 

Det kommer att kvarstå brister på E20 genom Örebro samt på sträckan trafikplats Gröndal–Eskilstuna 

vad gäller kapacitet. Det kommer även fortsättningsvis att vara betydande brister på Västra 

stambanan. 

På Svealandsbanan genom Eskilstuna kommer det att finnas kvarstående brister, till exempel vad 

gäller buller, som inte kommer att åtgärdas inom planperioden. På sträckan Eskilstuna-Rekarne 

kommer det att kvarstår brister i kapacitet och robusthet där de två enkelspårsbanorna möts 

(Svealandsbanan och Sala–Oxelösund). 
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4.8. Stråk: (Stockholm)–Enköping–(Borlänge–Mora/Sälen) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: riksväg 70 

Järnväg: Dalabanan, Bergslagspendeln 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket är framförallt viktigt för besöksnäring, fjällturism och långväga arbetspendling eftersom 

stråket sammanbinder Stockholmsområdet med Dalarna och de stora fjälldestinationerna. Delar av 

stråket utgör viktiga avsnitt ur ett gods- och arbetspendlingsperspektiv i och med att Uppsala utgör en 

viktig målpunkt för regionala utbyten, främst utifrån arbetspendlingsperspektivet. Det innebär att 

fjärrtågs- och regionaltågsutvecklingen är viktig i stråket. Ett ökat behov av godstransporter på 

Dalabanan mellan Sala–Uppsala sker genom större efterfrågan på järnvägstransporter inom 

skogsnäringen i området. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Stockholm)–Enköping–(Borlänge–Mora/Sälen) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Rv 70 Enköping–

Borlänge 

Bristande säkerhet och 

kapacitet 

  Rv 70 Enköping–Simtuna  

Dalabanan, Uppsala–

Sala 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

  Heby Mötesspår  

 

Kvarstående betydande brister 

De kvarstående bristerna efter planperioden är kopplade till en fortsatt ökning av arbetspendling och 

turism, men även av mer godstransporter på Dalabanan. Bergslagspendeln bedöms ha fortsatt behov 

av ett effektivt enkelspår som kan hantera såväl utökad person- som godstrafik.  
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5. Stockholmsområdet och Gotland 

Stockholmsområdet 

Stockholmsregionen spelar en central roll för hela Sveriges ekonomi. Ett väl fungerande 

transportsystem är en förutsättning för regionens funktion och tillväxt och förlängningen för Sveriges 

tillväxt. Transportsystemet har kapacitetsproblem redan i dag samtidigt som befolkningen växer 

kraftigt. Till år 2040 förväntas befolkningen i länet öka med mer än 30 procent3, det vill säga till 2,8 

miljoner invånare.  

Kapacitetstillskottet fram till år 2030 kommer att vara betydande när ett flertal åtgärder enligt 

Stockholmsförhandlingarna från år 2007 0ch 2013 genomförs. Citybanan är färdigställd och bland 

annat Förbifart Stockholm kommer att färdigställas under planperioden. Dessa åtgärder förbättrar 

tillgängligheten mellan den norra och södra regionhalvan. Förbifart Stockholm förväntas avlasta de 

centrala delarna av vägsystemet, men den kraftiga befolkningstillväxten med förväntad 

transportefterfrågan som följd, gör att framkomlighetsproblemen i regionkärnan väntas kvarstå även 

på sikt.  

Regionens snabba tillväxt och det ökade transportbehovet leder till en ökad belastning på miljö och 

hälsa. Höga trafikmängder och låg hastighetsefterlevnad medför påtagliga problem med höga 

luftföroreningshalter, höga bullernivåer, höga koldioxidutsläpp, stora barriäreffekter för djur och 

människor samt stor negativ påverkan på natur- och kulturvärden och upplevelsen av dessa. Den låga 

hastighetsefterlevnaden har också betydande effekter för trafiksäkerheten. 

I den täta och snabbt växande Stockholmsregionen får samhällsplaneringen en allt viktigare roll för ett 

effektivt och smart utnyttjande av trafiksystemet. Det finns en samsyn i att inrikta bostadsbyggandet 

på täta stadsmiljöer med kollektivtrafik som grund och med goda förutsättningar för gång och 

cykeltrafik. Det leder samtidigt till ett ökat tryck på att bygga bostäder också invid de stora 

trafikanläggningarna.  

Transportsystemets funktion och sårbarhet påverkas av en växande och allt tätare storstadsregion. 

Bristande robusthet i form av sårbara punkter och i många fall avsaknad av redundans i vägsystemet 

påverkar såväl nationella som regionala och lokala behov och viktiga samhällsfunktioner. 

Kollektivtrafiken, på såväl järnväg som väg, är avgörande för framkomligheten i transportsystemet 

generellt, och särskilt stor är betydelsen för arbetspendlingen i de radiella stråken och i de centrala 

delarna av regionen. I rusningstrafik är andelen kollektivtrafikresenärer mycket hög med trängsel i tåg 

och bussar, och under planperioden bedöms efterfrågan öka. Kollektivtrafikens betydelse ökar i en allt 

tätare region när allt fler ska kunna transportera sig på en begränsad yta. Kollektivtrafiken bidrar 

också till möjligheten att nå klimat- och andra miljö- och hälsomål. Regionens tillväxt bidrar till en 

snabbt ökande efterfrågan, vilket ställer krav på utbud, attraktivitet och kvalitet. Samtidigt behöver 

även styrande åtgärder införas för att begränsa efterfrågan på bilresor om mål angående ökad 

kollektivtrafikandel ska kunna uppnås. 

Spårförbindelserna i östra Mellansverige med lokala anslutningar är av stor betydelse för möjligheten 

att arbetspendla och knyta samman nodstäderna i östra Mellansverige till en storregional 

arbetsmarknadsregion. Utvecklingen av tillgängligheten in mot Stockholm från nodstäderna i de 

                                                           
3 Trafikverket Basprognos 2040. 
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intilliggande länen ges högsta prioritet i den storregionala systemanalysen En bättre sits. Kapacitets-, 

tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister finns i dag på stora delar av befintligt övergripande 

cykelvägnät samtidigt som infrastruktur saknas i många viktiga pendlingsrelationer. Fokus för 

regionala cykelstråk för arbetspendling är framkomlighet, genhet och trafiksäkerhet. Brister i 

infrastrukturen för cykel i främst regionens centrala delar påverkar också tillgängligheten i 

trafiksystemet generellt.  

Som huvudstadsregion har Stockholm ett flertal funktioner och målpunkter för såväl nationella som 

internationella transporter. Det handlar bland annat om målpunkter för näringslivet, akademi- och 

forskningsvärlden men också om turistmål. I länet finns därtill flera av landets största knutpunkter i 

transportsystemet. Stockholms central och Arlanda har en särställning i detta sammanhang. 

Stockholms central trafikeras av 200 000 resenärer per dygn. Stationen får i och med Citybanans 

öppnande en delvis annan funktion än tidigare då pendeltågen istället trafikerar den nya stationen 

Stockholm City. Arlanda är Sveriges största flygplats för resenärer och fraktgods. Årligen flyger över 23 

miljoner resenärer till eller från Arlanda4.  

Regionen är också en stor konsumtionsmarknad med omfattande behov av fungerande 

varuförsörjning. Transporter till regionen kommer till stor del på väg. Den pågående utbyggnaden av 

yttre tvärleder under planperioden förbättrar transportvägarna till och från regionens hamnar och 

större logistikområden, liksom för annan nationell och storregional trafik.  

Gotland 

Gotland är som ö helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart för resor och transporter till 

fastlandet. Gotlands läge gör trafiken till och från fastlandet till en avgörande utvecklingsfråga. Färje- 

och flygtrafiken måste kunna bidra till en god tillgänglighet genom res- och transporttider, turtäthet 

och kapacitet som svarar mot de behov som finns på Gotland.  

Förbindelserna till och från hamnarna och flygplatserna på fastlandet är av stor betydelse för Gotland 

för att bättre kunna integreras i de nationella och internationella trafiksystemen. Viktiga slutmål för 

såväl person- som godstrafiken är exempelvis Arlanda eller Nynäshamn. Möjligheterna att enkelt 

kunna växla mellan olika trafikslag, som till exempel färja, flyg och järnväg, har stor betydelse för 

tillgängligheten, där angöringspunkterna både på Gotland och på fastlandet blir särskilt viktiga. 

Inriktningen för Visby hamn är att den ska användas till linjetrafiken, oljehantering, kryssningstrafik 

och gästhamnsverksamhet. Den nya kryssningskajen som byggs ut är en förutsättning för att större 

kryssningsfartyg ska kunna angöra Visbys hamn.  

  

                                                           
4 Swedavia, 2015. 



44 
 

 

Figur 5: Stråk i Stockholmsområdet och Gotland 
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5.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder i Stockholmsområdet 

och på Gotland 

Trängsel- och kapacitetsbrister ger försämrad punktlighet för både person- och godstrafik, vilket ger 

en hög störningskänslighet med stor samhällspåverkan som följd, men också konflikter mellan att 

klara miljökraven och utvecklingen av en tät stadsbebyggelse.  

En effektiv användning och effektivisering av transportsystemet i samverkan med andra aktörer bidrar 

till förbättrad framkomlighet, tillförlitlighet och robusthet för person- och godstrafik. Det handlar 

bland annat om utvecklad trafikledning, framkomlighet för kollektivtrafik och styrmedel såsom 

utvecklad trängselskatt. 

En utvecklad trafikledning har en viktig roll för att hantera störningar och bidra till ett tillförlitligt 

trafiksystem. En fungerande operatörssamverkan för trafikledning är en förutsättning för att 

minimera störningars påverkan på samhällsfunktioner.  

Trafikstyrning har särskild betydelse för framkomlighet samt för ökad säkerhet och miljö på de högst 

belastade storstadsvägarna. Utveckling av ITS (intelligenta transportsystem) ger även förutsättningar 

för varierande hastighet och nya ”globala” funktioner som påfartsreglering, dynamiska busskörfält 

som bidrar till en mer effektiv väganvändning. 

I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, genomförs koordinering av planerade 

trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan vid 

genomförande av investeringsåtgärder, samt för att säkerställa och utveckla redundansen i systemet. 

Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att underlätta hållbara resval.  

Samhällsplanering i tidiga skeden och samplanering av infrastruktur, markplanering och trafikering 

har en viktig roll för en effektiv markanvändning, ett effektivt utnyttjande av trafiksystemet och en 

hållbar trafikförsörjning. Planering av trafikering för effektivt utnyttjande av befintlig och framtida 

kapacitet i järnvägssystemet sker i samverkan med bland annat regionala kollektivtrafikmyndigheter 

och järnvägsföretag. 

 

5.2. Stråk: Ringen/centrala delarna av trafiksystemet 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E4/E20 Essingeleden, E20 Norra länken, Väg 75 Södra Länken 

Järnväg: Tomteboda–Älvsjö, Citybanan, Stockholm Central, Värtabanan 

Farled: farled 541 till Sandhamn, farled 505 till Furusund 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Trafiksystemet i Stockholmsregionens centrala delar trafikeras av såväl nationell och internationell 

trafik som regional och lokal trafik. En stor del av den regionala arbetspendlingen i högtrafik är riktad 

mot regioncentrum.  
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Pendlingen över Saltsjö–Mälarsnittet på morgonen sker till större del från söder till norr. 

Tillgängligheten mellan länets södra och norra halvor är viktiga för att hålla samman regionen. 

Spårtrafiken och övrig kollektivtrafik i form av pendeltågstrafik, tunnelbanetrafik, tvärspårvägar och 

stombusstrafik är avgörande för arbetspendlingen i Storstockholm. Kollektivtrafikandelen är i de 

centrala delarna generellt hög. Under rusningen är kollektivtrafikandelen av samtliga resor i Saltsjö–

Mälarsnittet cirka 70 procent, vilket leder till stor trängsel på tåg och bussar. 

Utöver arbetspendling dominerar nyttotransporterna i högtrafik på vägnätet. Det rör sig om allt från 

stora tunga lastbilar till lätta lastbilar och olika typer av personbilar. De relativt få förbindelser över de 

vattendrag som delar Stockholm, Saltsjö–Mälarsnittet, ger tillsammans med höga trafikflöden stora 

begränsningar i regionens centrala trafiksystem för samtliga trafikslag. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Ringen/centrala delarna av trafiksystemet (Stockholm) 

 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Framkomligheten på 

vägnätet i regionens 

centrala delar och inre 

infartsleder för 

kollektivtrafik, cykel och 

gods/nyttotrafik, brister 

i trafikstyrning samt 

bristande samband 

mellan norra och södra 

delarna av 

Stockholmsregionen  

Bristande 

användbarhet, 

robusthet, kapacitet, 

säkerhet, miljö och 

hälsa 

 ITS Essingeleden 

E4 Förbifart Stockholm 

E4/E20 Essingeleden–Södra 

Länken 

Essingeleden, 

riskreducerande åtgärder 

upprättande av ledverk 

E4/E20 Tomteboda–

Bredäng, ITS 

 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   
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Kollektivtrafikens 

stomnät 

Bristande kapacitet, 

robusthet och 

användbarhet 

Montering av skyddsnät på 

järnvägsbroar 

Tillgänglighetsanpassning 

busshållplatser, etapp 3 

Getingmidjan, järnväg 

Kollektivtrafik Stockholm, 

tunnelbaneutbyggnad 

(statlig medfinansiering) 

Alvik–Ulvsunda–Solna 

station, snabbspårväg 

(statlig medfinansiering)  

Tvärspårväg 

Ost/Saltsjöbanan (statlig 

medfinansiering)  

Sverigeförhandlingen: 

Älvsjö–Fridhemsplan, 

tunnelbana och nya 

stationer 

Roslagsbanan till city, 

förlängning och nya 

stationer 

Hagalund, 

tunnelbanestation 

Stockholm, cykelobjekt 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

Stockholms central 

Bristande användbarhet 

och robusthet 

 

Montering av skyddsnät på 

järnvägsbroar   

 

 

 

Stockholms central och 

Karlberg, 

funktionsanpassningar efter 

Citybanan 

 

 

Kvarstående betydande brister 

Förbifart Stockholm färdigställs under planperioden och förväntas avlasta de centrala delarna av 

vägsystemet samt förbättrar tillgängligheten mellan den norra och södra regionhalvan. ITS-åtgärder 

på E4 Tomteboda–Bredäng förbättrar också framkomligheten i systemet. Samtidigt innebär regionens 

betydande befolkningstillväxt med förväntad transportefterfrågan som följd att framkomlighets-

problemen i det övergripande vägnätet i regionkärnan väntas kvarstå även på sikt. Bristerna i 

framkomlighet har stor betydelse för kollektivtrafik och gods- och nyttotrafik. Detsamma gäller brister 

i miljö, hälsa och trafiksäkerhet som bedöms kvarstå på grund av bland annat tillväxten i regionen. 

Efter anpassningar på Stockholms central och till delar i Karlberg kommer brister att kvarstå i 

anläggningen i Karlberg. Bristerna innebär risk för störningar i trafiken samt bristande kapacitet för 

att möta framtida trafikökning i och med kapacitetshöjande åtgärder i omgivande anläggning.  

På längre sikt kan ytterligare kapacitetsbrister på Stockholms central samt anslutande järnvägssystem 

bli betydande till följd av en ökad regional och nationell trafik.  

Kapacitets- och erosionsproblematik samt bristande robusthet i Stockholms farleder kommer att 

kvarstå efter planperioden.  
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5.3. Stråk: Norrtull/Tomteboda–länsgräns–(Uppsala) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E4 (även delsträcka av E18)  

Järnväg: Ostkustbanan, Tomteboda bangård, Hagalund bangård 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E4 fyller funktioner för arbetspendling, näringslivets transporter och övrigt resande av olika slag. 

Stråket är ett viktigt pendlingsstråk för regional arbetspendling som förbinder den centrala 

regionkärnan med de regionala kärnorna Kista–Sollentuna–Häggvik, Arlanda–Häggvik vidare norrut 

med koppling till Uppsala. 

Ostkustbanan fyller en viktig funktion för arbetspendling såväl inom Stockholms län som för 

storregional pendling Stockholm–Uppsala. Ostkustbanan tillsammans med Arlandabanan är också av 

nationell och internationell betydelse med kopplingen till Arlanda samt för trafiken till och från norra 

Sverige.  

Längs stråket ligger Rosersbergs kombiterminal med bland annat landets största postterminal. E4 

sammanbinder de centrala delarna av Stockholm med Arlanda flygplats som är en av landets största 

knutpunkter i transportsystemet. Arlanda är Sveriges största flygplats för resenärer och fraktgods. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Norrtull/Tomteboda–länsgräns–(Uppsala) 

 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Yttre infarter/tvärleder, 

vägnätet för gods, 

kollektivtrafik och cykel, 

brister i trafikstyrning 

samt bristande samband 

mellan norra och södra 

delarna av 

Stockholmsregionen  

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet, miljö och 

hälsa 

E4 trafikplats Rotebro 

E4 Södergående, Stora 

Väsby–trafikplats 

Rosersberg, smärre 

kapacitetsförstärkningar  

 

 

E4 trafikplatser Glädjen och 

Arlanda, 

kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm 

Regionalt cykelstråk, 

Märstastråket, Norrtull- 

Kista 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet5   

                                                           
5 Östlig förbindelse finns med som en del av den utpekade bristen ”Storstockholm – framkomlighets-, miljö- 
och kapacitetsbrister i transportsystemet”. Den utpekade bristen inkluderar Reglering av Mälaren för minskad 
översvämningsrisk med betydande konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. 
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Framkomligheten på 

vägnätet i regionens 

centrala delar och inre 

infartsleder för 

kollektivtrafik, cykel och 

gods/nyttotrafik, brister 

i trafikstyrning samt 

bristande samband 

mellan norra och södra 

delarna av 

Stockholmsregionen 

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet, miljö och 

hälsa 

E4 Häggvik–Kista 

Informationssystem 

 

  

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

Ostkustbanan, 

Stockholm-Uppsala 

Bristande kapacitet, 

robusthet och säkerhet 

Hastighetshöjning 

ytterspåren Kummelby–

Karlberg 

Planskild vägkorsning 

Slottsvägen       

Montering av skyddsnät på 

järnvägsbroar 

 

Hagalund, 

bangårdsombyggnad 

Stockholms C–Sörentorp, 

ökad kapacitet 

Ostkustbanan, Stockholm–

Arlanda–länsgränsen 

Uppsala, kapacitetsbrister 

Kollektivtrafikens 

stomnät 

Bristande kapacitet, 

robusthet och 

användbarhet 

Ostkustbanan, mittspår i 

Sollentuna        

Tillgänglighetsanpassning 

busshållplatser, etapp 3  

Suicidprevention längs den 

statliga järnvägen 

 

Märsta station, kapacitets- 

och tillgänglighetsbrister, 

bangårdsombyggnad 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

Kvarstående betydande brister 

Under planperioden genomförs kapacitetsförstärkningar till följd av Förbifart Stockholm på sträckan 

Glädjen–Arlanda, vilket bidrar till att möta en förförväntad transportefterfrågan. Betydande 

framkomlighetsproblem på E4 norrut till framförallt Arlanda väntas förekomma även på sikt. 

Detsamma gäller brister i miljö, hälsa och trafiksäkerhet som bedöms kvarstå på grund av bland annat 

tillväxt i regionen. 

På Ostkustbanan delen Tomteboda–Arlanda/Märsta–länsgränsen, bedöms brister kvarstå efter 

planperioden vad gäller konfliktpunkter mellan godstrafik och övrig trafik. Därutöver kvarstår brister 

för utveckling av den nationella och regionala tågtrafiken. Brister i bytesmöjlighet mellan pendeltåg 

och regionaltåg kvarstår också efter planperioden. Den förväntade tågutvecklingen bedöms innebära 

kvarstående kapacitetsbrister på Arlandabanan och Arlanda C. 

Tomteboda bangård bedöms ha en viktig funktion för depå och uppställning av persontrafik. Med en 

förväntad trafikutveckling bedöms bangården ha kvarstående brister efter planperioden. 
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Betydande kapacitets- och säkerhetsförbättringar sker på Märstastråket på delen Norrtull–Kista under 

planperioden. För arbetspendling med cykel kommer det att finnas kvarstående brister på stråket på 

delen Märsta–Knivsta eftersom cykelväg saknas där. 

5.4. Stråk: Järna/Gnesta/Nykvarn/länsgränsen–Tpl Nyboda/Älvsjö 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E4  

Järnväg: Västra Stambanan inklusive Grödingebanan, Älvsjö–Gnesta, Svealandsbanan, Södertälje 

Syd–Nykvarn, Nyköpingsbanan, Söder om Järna–länsgränsen 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E4/E20 söderut från trafikplats Nyboda till länsgränsen till Södermanlands län, har flera funktioner. 

Den största delen av trafiken på det nationella vägnätet som en del i regionens övergripande vägnät är 

regional eller lokal, men sett till antal och funktion är även de långväga resorna betydande. Vägtrafiken 

fyller funktioner för arbetspendling, näringslivets transporter och för övrigt resande av olika slag.  

Järnvägssystemet söder om Stockholm fyller en viktig funktion för nationell trafik för både person- 

och godstrafik. Sträckan trafikeras av den långväga trafik som kommer från södra Sverige med 

målpunkt Stockholmsregionen, men även med målpunkter som Uppsala och fortsatt norrut i Sverige. I 

Södertälje ansluter både Svealandsbanan och Nyköpingsbanan till Västra stambanan, och den 

tillgängliga kapaciteten används därmed av både långväga och regional trafik. För den storregionala 

pendlingen i Mälardalen liksom för arbetspendling inom Stockholmsregionen är Västra stambanan 

väsentlig. Södertälje och Flemingsberg är några av Stockholms yttre regionala stadskärnor som är 

viktiga målpunkter för pendlare från både Stockholms län och kringliggande län.  

Södertälje hamn har under de senaste åren haft en ökning av godsmängder. Hamnen har kopplingar 

till det nationella vägsystemet via E4 ochE20 samt via Södertälje godsbangård till järnvägsnätet och 

till farleden Södertälje–Landsort. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Järna/Gnesta/Nykvarn/länsgränsen–Tpl Nyboda/Älvsjö  

 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Farled Södertälje 

Bristande kapacitet och 

säkerhet 

 
 Farled Södertälje–Landsort  
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Kollektivtrafikens stomnät 

Bristande kapacitet, 

robusthet och 

användbarhet 

 
 

Sverigeförhandlingen: 

Stockholm, spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik 

 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

Yttre infarter/tvärleder, 

vägnätet för gods, 

kollektivtrafik och cykel, 

brister i trafikstyrning samt 

bristande samband mellan 

norra och södra delarna av 

Stockholmsregionen  

Bristande användbarhet, 

kapacitet, miljö och hälsa 

Vattenskydd: E4/584 

Bornsjön 

E4 Motorvägsbro 

Södertälje, styrning och 

förvarning 

 

E4/E20 Hallunda–Vårby, 

kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm 

E4/E20 Södertäljebron, 

kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm 

 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

Framkomligheten på 

vägnätet i regionens 

centrala delar och inre 

infartsleder för 

kollektivtrafik, cykel och 

gods/nyttotrafik, brister i 

trafikstyrning samt 

bristande samband mellan 

norra och södra delarna av 

Stockholmsregionen  

Bristande användbarhet, 

robusthet, kapacitet, 

säkerhet, miljö och hälsa 

   

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

Västra stambanan inkl 

Grödingebanan, Älvsjö–

Järna–Gnesta–länsgränsen 

Bristande robusthet, 

kapacitet, punktlighet och 

säkerhet 

Montering av skyddsnät 

på järnvägsbroar   

Suicidprevention längs 

den statliga järnvägen  

Signaloptimering 

Södertälje Syd och Järna 

Mölnbo 

Kameraövervakning av 

den statliga järnvägen  

Hastighetshöjning Älvsjö 

och Huddinge  

Planskild gångväg Skillöt 

 Planskild vägkorsning 

Hölövägen 

 

Västra stambanan, 

Flemingsberg–Järna, 

upprustning tunnlar 

Årstaberg–Flemingsberg, 

signalåtgärder optimering 

Södra Stockholmsregionen, 

kapacitetsbrister i 

järnvägssystemet på längre 

sikt inkl. följdeffekter av nya 

stambanor 
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Kvarstående betydande brister 

Under planperioden genomförs kapacitetsförstärkningar på E4/E20 till följd av Förbifart Stockholm 

på och i anslutning till Södertäljebron samt på sträckan Hallunda–Vårby. Kapacitetsförstärkningarna 

bidrar till att möta en förförväntad transportefterfrågan. Betydande framkomlighetsproblem på E4 

söderut från trafikplats Nyboda väntas dock förekomma även på sikt. Liksom brister gällande miljö, 

hälsa och trafiksäkerhet som bedöms kvarstå med hänsyn till bland annat tillväxt i regionen.  

Planerade trimningsåtgärder på Västra stambanan ger en ökad robusthet och minskad 

störningskänslighet, men kapacitetsbristerna förväntas i flera delar bestå. Följdeffekter av nya 

stambanor kan innebära betydande påverkan på kapacitetssituationen på längre sikt.  

Efter planperioden kvarstår brister i sårbara punkter och i många fall avsaknad av redundans i 

vägsystemet, vilket påverkar såväl nationella som regionala och lokala behov samt viktiga 

samhällsfunktioner. 

De utpekade regionala cykelstråken för arbetspendling längs nationella vägar, enligt den regionala 

cykelplanen för Stockholms län, bedöms inte vara fullt utbyggda under planperioden. För 

arbetspendling med cykel kommer det vara kvarstående brister avseende trängsel, säkerhet och ett 

osammanhängande nät efter planperioden. 

 

5.5. Stråk: (Västerås)–Bålsta/länsgränsen–Tomteboda/Bergshamra 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E18  

Järnväg: Mälarbanan  

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E18 utgör huvudstråket genom Stockholm nordväst där vägen är ett viktigt stråk för gods- och 

persontrafik för nordvästkommunerna till och från regioncentrum, samt för kommunerna i 

Mälardalen. Stockholm–Mälarregionen är Sveriges största konsumentmarknad och har en omfattande 

varuproduktion och stora transitflöden av gods, där E18 utgör en viktig länk.  

E18 är ett viktigt pendlingsstråk för regional arbetspendling som förbinder den centrala regionkärnan 

med de regionala kärnan Kista–Sollentuna–Häggvik, vidare norrut koppling till Enköping och 

Mälardalen. Vägen har flera väsentliga kopplingar som sammanbinder vägen söder ut mot E4. E18 är 

också en viktig väg nationellt och internationellt. 

Mälarbanan har en viktig funktion för den storregionala pendlingen i Mälardalen och för 

arbetspendlingen i Storstockholm. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: (Västerås)–Bålsta/länsgränsen–Tomteboda/Bergshamra 

 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Mälarbanan, 

Tomteboda–Kallhäll 

Bristande kapacitet och 

punktlighet 

  Tomteboda–Kallhäll, ökad 

kapacitet 

 

Framkomligheten på 

vägnätet i regionens 

centrala delar och inre 

infartsleder för 

kollektivtrafik, cykel och 

gods/nyttotrafik, brister 

i trafikstyrning samt 

bristande samband 

mellan norra och södra 

delarna av 

Stockholmsregionen  

Bristande 

användbarhet, 

robusthet, kapacitet, 

säkerhet, miljö och 

hälsa 

  
 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

 

 

 

Yttre infarter/tvärleder, 

vägnätet för gods, 

kollektivtrafik och cykel, 

brister i trafikstyrning 

samt bristande samband 

mellan norra och södra 

delarna av 

Stockholmsregionen 

 Bristande 

användbarhet, 

kapacitet, miljö och 

hälsa 

E18 Trafikplats Stäket 

Trafikstyrning från E18 

trafikplats Barkarby–

trafikplats Jakobsberg (till 

följd av Förbifart 

Stockholm) 

 

E18 Trafikplats Kockbacka 

E18 Hjulsta–Jakobsberg, 

kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

Kollektivtrafikens 

stomnät 

Bristande kapacitet, 

robusthet och 

användbarhet 

Montering av skyddsnät på 

järnvägsbroar 

Suicidprevention längs den 

statliga järnvägen  

Kameraövervakning av den 

statliga järnvägen 

 Barkarby, bytespunkt med 

anslutning till tunnelbana 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   
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Stockholm–Oslo 

Bristande användbarhet 

  
 

Stockholm–riksgränsen–

Oslo, kapacitetsproblem 

och långa restider 

 

Kvarstående betydande brister 

Under planperioden genomförs kapacitetsförstärkningar på E18 till följd av Förbifart Stockholm på 

sträckan Hjulsta–Jakobsberg. Kapacitetsförstärkningarna bidrar till att möta en förväntad 

transportefterfrågan. Betydande framkomlighetsproblem på E18 från Kista och västerut väntas dock 

förekomma även på sikt, liksom brister gällande miljö, hälsa och trafiksäkerhet som bedöms kvarstå 

med på grund av bland annat tillväxt i regionen.  

Det utpekade regionala cykelstråket för arbetspendling längs nationella vägar, enligt den regionala 

cykelplanen för Stockholms län, bedöms inte vara fullt utbyggt under planperioden. För 

arbetspendling med cykel kommer det därmed att finnas kvarstående brister avseende trängsel och 

säkerhet samt vara ett osammanhängande nät efter planperioden. 

 

5.6. Stråk: Roslagstull–Kapellskär 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E18  

Farled: farled 505 till Kapellskär, farled 565 till Grisslehamn  

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E18 är en av de viktigaste transportlederna i Stockholmsområdet. E18 är huvudstråket genom 

Stockholm nordost. Vägen sammanbinder Stockholmsregionen med hamnen i Kapellskär, som har en 

omfattande färje- och trailertrafik mot Finland. Vägen är även ett viktigt pendlingsstråk för 

nordostkommunerna till och från regioncentrum. Stråket har en omfattande stombusstrafik till och 

från Norrtälje med flera kommuner. Roslagsbanan, som nu förstärks med dubbelspår, är väsentlig för 

pendling för kommunerna i stäckning från Österåker och Vallentuna mot regioncentrum. Vid Arninge 

utvecklas en bytespunkt mellan stombuss och Roslagsbanan. 

Vägen har flera viktiga kopplingar som sammanbinder vägen västerut mot E4 via Bergshamraleden, 

Norrortsleden samt väg 77. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Roslagstull–Kapellskär 

 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Kollektivtrafikens stomnät 

Bristande kapacitet, 

robusthet och användbarhet 

Tillgänglighetsanpassning 

busshållplatser, etapp 3 
 

Roslagsbanan, dubbelspår 

etapp 1+2 (statlig 

medfinansiering) 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

Yttre infarter/tvärleder, 

vägnätet för gods, 

kollektivtrafik och cykel, 

brister i trafikstyrning samt 

bristande samband mellan 

norra och södra delarna av 

Stockholmsregionen 

 Bristande användbarhet, 

kapacitet, miljö och hälsa 

  
E18 Norrtälje Kapellskär  

 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet 

 

 

 

Framkomligheten på 

vägnätet i regionens centrala 

delar och inre infartsleder 

för kollektivtrafik, cykel och 

gods/nyttotrafik, brister i 

trafikstyrning samt bristande 

samband mellan norra och 

södra delarna av 

Stockholmsregionen  

Bristande användbarhet, 

robusthet, kapacitet, 

säkerhet, miljö och hälsa 

E18 Danderyd, ny 

busshållplats vid 

motorvägen 

 

E18 Trafikplatser Roslags 

Näsby och Viggbyholm  

E18 Danderyd-Arninge  

E18 Statlig följdinvestering, 

Arninge hållplats 

E18 Frescati-Bergshamra-

Stocksundsbron, förbättrat 

kapacitet och säkerhet 

Regionalt cykelstråk, 

Täbystråket, delen Frescati-

Mörby C 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

Kvarstående betydande brister 

Under planperioden genomförs ITS-åtgärder och kollektivtrafikkörfält på sträckan Danderyd–Arninge 

samt ytterligare kapacitetstärkande åtgärder på och i anslutning till Stocksundsbron. Betydande 

framkomlighetsproblemen för kollektivtrafik, gods- och nyttotrafik på E18 från Roslagstull väntas 

dock förekomma även på sikt. Detsamma gäller brister i miljö, hälsa och trafiksäkerhet som bedöms 

kvarstå på grund av bland annat tillväxt i regionen.  
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5.7. Stråk: Gubbängen/Älvsjö–Nynäshamn 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: riksväg 73, väg 259 (ej nationella stamvägar) 

Järnväg: Nynäsbanan 

Farled: farled 521 till Nynäshamn  

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Väg 73 har en betydelsefull regional funktion som förbindelse mellan Haninge, Nynäshamn och 

Stockholm. Vägen har också en nationell betydelse, eftersom den fyller en viktig funktion för både 

långväga och kortväga transporter med kopplingen till Gotland och en kommande hamn i Norvik.  

Nynäsbanan och väg 73 Nynäsvägen är huvudlänkarna för resor i nord-sydlig riktning i sydöstra 

Stockholmsregionen. Busstrafiken på väg 73 är mycket tät, särskilt på den norra delen av sträckan 

genom Stockholms stad där väg 229 ansluter från Tyresö. Nynäsbanan som förstärks med dubbelspår 

på vissa sträckor är viktig för pendling för kommunerna i sträckning från Nynäshamn och in mot 

regioncentrum. Väg 73 har en regional funktion i form av huvudstråk in mot staden för snabba 

bussresor samt en kompletterande eller ersättande funktion i de fall då pendeltågstrafiken ersätts med 

buss. 

Väg 73 kopplar till och från hamnen i Nynäshamn (Gotland) mot E4, norr och söderut, via 259, samt 

mot Stockholm regioncentrum via Södra länken och vidare mot Nacka/Värmdö och omvänt. Vägen 

har en viktig funktion för gods med kopplingar framförallt mot hamnen i Nynäshamn, väg 259 samt 

regioncentrum och Södra länken.  

Väg 73, Nynäsbanan och Nynäshamns hamn är utpekade inom det övergripande TEN-T-nätet, det vill 

säga är av särskild betydelse inom det transeuropeiska transportnätverket.  

  



57 
 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Gubbängen/Älvsjö/E4–Nynäshamn 

 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

 

Yttre infarter/tvärleder, 

vägnätet för gods, 

kollektivtrafik och cykel, 

brister i trafikstyrning 

samt bristande samband 

mellan norra och södra 

delarna av 

Stockholmsregionen  

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet, miljö och 

hälsa 

  

E4/länsväg 259 

Tvärförbindelsen 

Södertörn6 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

 

 

Kollektivtrafikens 

stomnät 

Bristande kapacitet, 

robusthet och 

användbarhet 

Suicidprevention längs den 

statliga järnvägen  

Kameraövervakning av den 

statliga järnvägen 

 

Sverigeförhandlingen: 

Stockholm, spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik 

Storstockholm, 

framkomlighets- miljö- och 

kapacitetsbrister i 

transportsystemet   

 

Kvarstående betydande brister 

Tvärförbindelse Södertörn påbörjas under planperioden för förbättrad tillgänglighet, kapacitet och 

robusthet för transporter mellan Nynäshamn och E4. Bristerna kommer att kvarstå till dess 

förbindelsen är fullt utbyggd.  

Betydande framkomlighetsproblem för kollektivtrafik, gods och nyttotrafik på infarten till Stockholm 

på väg 73 från Nynäshamn väntas även efter planperioden, liksom brister gällande miljö, hälsa och 

trafiksäkerhet, som bedöms kvarstå på grund av bland annat tillväxt i regionen.  

 

  

                                                           
6 Trafikverket har för avsikt att analysera eventuellt införande av infrastrukturavgift på Tvärförbindelse 
Södertörn 
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5.8. Gotland 

Gotlands län saknar nationella vägar och järnvägar. Investeringar finansieras därför inte via den 

nationella planen. Finansiering i den nationella planen som kan vara aktuella för Gotland är mindre 

trimningsåtgärder såsom kollektivtrafik, exempelvis hållplatsåtgärder och miljöåtgärder samt 

vattenskydd samt farledsåtgärder. Underhållsåtgärder på väg finansieras med medel från den 

nationella planen. 
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6. Västra Sverige 

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. 

Västra Sverige, med Göteborgsregionen som nav, är Sveriges och Nordens främsta transport- och 

logistikregion och centralt för import och export av varor och gods till och från Sverige. De nationella 

väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via hamnarna längs kusten 

och förbindelserna till Öresundsregionen. Två av de tre benen i den nordiska triangeln som 

sammanbinder de nordiska huvudstäderna finns i västra Sverige. Viktiga tätortsområden i västra 

Sverige är Karlstad, Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Skövde, Borås, Varberg, Halmstad och 

Göteborg. I de större tillväxtorterna i regionen finns tydliga konflikter mellan stadsutveckling, 

bebyggelseplanering och anspråk på det statliga transportsystemet, där lokala transporter ska samsas 

med långväga gods och personresor.  

En viktig målpunkt för godstrafiken är Göteborgs hamn samt de stora godsterminalerna som ligger 

centralt i regionen. Göteborgs hamn är Nordens största hamn och nordiskt nav för transoceana 

direktlinjer och hamnen hanterar omkring 60 procent av den sjötransporterade containertrafiken till 

och från Sverige. När det gäller inre vattenvägar utgör Göta älv ett viktigt sjöfartstråk för gods till och 

från hamnarna kring Vänern, samt för fritidsbåtar och turisttrafik. Framtida trafikering i farleden är 

helt avhängigt investering i nya slussar. 

Landvetter flygplats är västra Sveriges internationella flygplats med såväl charter som många 

direktlinjer ut i världen. Flygplatsen är en viktig tillgång för internationell flygfrakt med högvärdigt 

gods, där tiden är en kritisk faktor. 

Efterfrågan på järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer i regionen, och Västra 

stambanan och Västkuststråket har redan betydande begränsningar i kapacitet och punktlighet för 

både gods- och persontrafik. På grund av den flerkärniga strukturen med ett antal tillväxtorter i 

regionen så har de regionala banorna en viktig roll när det gäller regional arbets- och studiependling 

mellan orterna och resandet har ökat kraftigt. 

Västra Götaland präglas fortfarande av tillverkningsindustri med tyngdpunkt i fordonsindustrin. 

Näringslivet går dock mot en utveckling som motsvarar den i omvärlden med en ökande tjänstesektor 

och utvecklad forsknings- samt innovationsverksamhet. Befolkningstillväxten sker främst i 

Göteborgsområdet och i delregionala centrum exempelvis Borås, Uddevalla, Trollhättan och Skövde. 

Det är också i dessa orter som antalet arbetstillfällen ökar mest. Regionförstoring är viktig för 

utvecklingen och i dag finns det brister i kopplingarna mellan stad och land. 

Göteborg är regionens naturliga centrum och nav för person- och godstransporter och här finns också 

regionens största arbetsmarknad. De statliga väg- och järnvägarna går igenom de centrala delarna av 

staden och har därför även en viktig funktion för regional pendling och lokalt resande i Göteborg. 

Förtätningar i trafiknära lägen behöver hantera brister i miljön, framförallt avseende buller och 

luftkvalitet. Trafikflödena i de centrala delarna av staden är stora och det krävs ett mer utvecklat 

kollektivtrafiksystem samt förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik för att avlasta 

vägnätet. I januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg som en del av det Västsvenska paketet.  

I Värmland dominerar skogsbruksnäring och pappersindustri samt en expanderade gränshandel. 

Behovet av ett väl fungerande statligt och enskilt mindre vägnät med god bärighet är av stor betydelse. 

Värmland har i flera avseenden en central placering i Sverige och Norden mellan de tre storstads-
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regionerna Stockholm, Göteborg och Oslo samt utmed norra benet i den Nordiska triangeln. Länet är 

stort, glest befolkat och avstånden till samhällsservice och arbetstillfällen är ofta långa. En ny 

arbetsmarknad kan nås genom ökad regional pendling till Norge. Besöksnäringen har stor betydelse i 

länet, med målpunkter bland annat i skidanläggningarna i norra Värmland.  

I Halland är tjänstesektorn inriktad mot handel och turism samt verksamheter kopplade till 

skogsnäringen viktiga näringar. Västkuststråket i Halland med Västkustbanan och E6 är centralt för 

såväl godstransporter som personresor samt för regional pendling. Hallands fem största tätorter ligger 

i stråket. Utpendlingen till kringliggande län är stor och ökande. För Västkustbanan finns det behov av 

att öka kapaciteten och utveckla centrala noder på järnvägen såsom Halmstad C. Viktiga noder för 

sjötransporter är Varbergs hamn och Halmstad hamn. Sommarturismen är betydande, bland annat 

har en satsning gjorts på Kattegattleden, Sverige första nationella cykelled för turism. 
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Figur 6: Stråk i västra Sverige 
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6.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder i västra Sverige 

Utöver platsspecifik utbyggnad av infrastrukturen kommer Trafikverket även att arbeta med vissa mer 

generella åtgärder i stråken. Exempel på detta är samhällsplanering för integrerad trafik- och 

bebyggelseplanering, trafikslagsövergripande störningshantering och koordinering av projekt under 

byggskede inklusive mobility management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel- och 

kollektivtrafik, busskörfält, signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre 

kapacitetsutnyttjande på järnvägen. Ytterligare exempel är ITS-åtgärder (till exempel 

hastighetspåminnare i tätorter), planering av uppställningsplatser och depåer för person- och 

godstrafik, anpassning av stationer och hållplatser till funktionshindrade samt förebyggande 

trafiksäkerhetsåtgärder på både väg och järnväg. Trafiksäkerhetsåtgärder för väg är till exempel 

hastighetsöversyn, sidoområdesåtgärder och förbättrad belysning, och för järnväg bland annat översyn 

av plankorsningar, stängsling och kameraövervakning.  

 

6.2.  Västkuststråket: Göteborg–Varberg–Halmstad– (Öresundsregionen–
Blekinge) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E6/E20, Kattegattleden 

Järnväg: Västkustbanan, Markarydsbanan  

Farleder: farled 182 till Varbergs hamn, farled 191 till Halmstad hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling och resor för studier med en stark pendling norrut 

mot Göteborg och även mot Halmstad. Det är även ett viktigt stråk för tjänsteresor och till flygplatser 

samt för fritidsresor och turism.  

Stråket går i nord-sydlig riktning och är av stor betydelse för gods- och persontransporter Göteborg–

Malmö/Köpenhamn men även för transittrafik mellan kontinenten och Norge, Värmland samt norra 

Sverige. Det gäller både väg och järnväg samt även de godstransporter som ska transporteras norrut 

och söderut från Småland och från industrierna i Hallands inland. Stråket är också en viktig 

transportled för insatsvaror och konsumtionsvaror till storstadsregionerna Göteborg och Malmö. 

Västkustbanan används för både gods- och persontrafik. Godstrafiken är framförallt av regional och 

nationell betydelse. Persontrafiken är av lokal, regional, nationell och internationell betydelse. Innan 

tunneln genom Hallandsåsen öppnades var Markarydsbanan viktig för gods och fjärrtågtrafik. I dag 

används banan istället som omledningsspår mellan Västkustbanan och Södra stambanan. Det finns 

dock regionala önskemål om att köra persontåg på Markarydsbanan mellan Halmstad och Markaryd. 

Stråket är också viktigt som transportled till hamnar i stråket, bland annat Göteborg (läs om det i 

avsnitt 6.12 Noden Storgöteborg), Varberg och Halmstad. Varbergs hamn är en viktig nod för skogs- 

och träindustrin i södra och mellersta Sverige. Hamnarna har idag goda väg- och järnvägsanslutningar 

till det övriga transportsystemet i stråket. 
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I stråket finns Halmstad flygplats. För södra Halland med omnejd är flygplatsen en viktig förbindelse 

mot Stockholm. För norra delen av Halland är Landvetter flygplats den huvudsakliga flygplatsen. 

Kattegattleden, Sveriges första nationella cykelled, går mellan Göteborg och Helsingborg. Stora delar 

av leden är trafikseparerad idag, i nu gällande nationell plan för transportsystemet ingår 

färdigställandet av ytterligare delsträckor. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Västkuststråket: Göteborg–Varberg–Halmstad–(Öresundsregionen–

Blekinge) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Västkustbanan, 

Göteborg–Halmstad 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och miljö 

Halmstad, avkortade 

tågvägar (mellansignaler) på 

spår 1 och 4 

 

Varberg, dubbelspår 

(tunnel) inklusive 

resecentrum 

Halmstad C/bangård  

E6, Kungsbacka–Mölndal 

Bristande säkerhet och 

miljö 

Faunapassage Sandsjöbacka  
 

 

Cykelväg Helsingborg–

Göteborg 

Bristande säkerhet, 

tillgänglighet och 

användbarhet 

  Kattegattleden  

 

Kvarstående betydande brister 

E6/E20 har kända kapacitetsbrister mellan framförallt Kungsbacka och Göteborg. Kapaciteten söderut 

från Göteborg studeras i pågående åtgärdsvalsstudie för stråket Varberg–Göteborg. Det finns även 

punktvisa brister avseende kapacitet och trafiksäkerhet i ett antal trafikplatser, i de flesta fall som en 

följd av ett högt exploateringstryck. Förutom kapacitetsbrister finns risker för förorening av 

grundvattnet i Halmstad.  

Västkustbanans kapacitet kommer att öka under planperioden, men kapacitetsbrister på sträckan 

Göteborg–Kungsbacka kommer att kvarstå, och det finns även kapacitetsbrister i vändpunkter för 

persontrafiken (till exempel i Kungsbacka). Kapaciteten Göteborg–Kungsbacka ingår i den pågående 

åtgärdsvalsstudien för stråket Varberg–Göteborg. Tågtrafiken genom Kungsbacka orsakar vibrationer 

i närbelägna byggnader, vilket orsakar betydande brister avseende hälsa. 
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Markarydsbanan har brister i robusthet och kapacitet på sträckan Halmstad–Hässleholm. En 

åtgärdsvalsstudie pågår, och sedan tidigare finns tankar på ett mötesspår på sträckan Genevad–

Markaryd, i Knäredstrakten. 

 

6.3. Kust till kust-stråket: Göteborg–Borås–Ulricehamn–(Jönköping–

Östergötland–Stockholm/Växjö–Kalmar) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: väg 40 

Järnväg: Kust till kust-banan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket utgör ett växande stråk för resor och transporter mellan Göteborg och Stockholm och 

mellanliggande orter som Borås, Jönköping och Linköping/Norrköping samt för järnväg mot Växjö 

och Kalmar. Stråket har stor betydelse för näringslivets transporter, pendling samt nationell och 

internationell tillgänglighet för personresor. Flera stora godsterminaler söder om Jönköping samt vid 

Vaggeryd liksom det expanderande Viareds industriområde i Borås och nyetableringar i anslutning till 

Landvetter flygplats, genererar ökande godstransporter med koppling till Göteborg och Göteborgs 

hamn. Göteborg–Borås utgör idag den största pendlingsrelationen i regionen och är även ett av de 

största pendlingsstråken i landet. Det knyter ihop de två regionala arbetsmarknaderna Göteborg och 

Borås (regionens näst största stad), där pendlingen är dubbelriktad och relativt jämnt fördelad. I dag 

är kollektivtrafikresandet framför allt baserad på snabbussar med hög turtäthet. Det finns en stor 

efterfrågan på bättre tillgänglighet och kortare restider för interregionala och långväga resor med 

kollektivtrafik mellan Göteborg- och Boråsområdet. Det förekommer även mycket pendling mellan 

Härryda, Mark, Bollebygd och Göteborg/Mölndal.  

Landvetter flygplats, som ligger längs med stråket, är av stor betydelse för den internationella 

tillgängligheten för hela Västra Götalandsregionen och för delar av Småland och Halland.  

Delen Göteborg–Borås med fortsättning längs Kust till kust-banan respektive väg 27 utgör även en 

länk i stråket mot sydöstra Sverige, vilket är av särskild betydelse för tillgängligheten till industrier och 

hamnar i den här delen av landet. Kust till kust-banan används för gods- och persontrafik, där 

persontrafiken har lokal, regional och nationell betydelse. Det finns regionala och lokala önskemål om 

bättre förutsättningar för resande med tåg. Godstrafiken är framförallt av nationell betydelse eftersom 

den utgör en viktig länk mellan sydöstra Sverige och Göteborg. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Kust till kust-stråket: Göteborg–Borås–Ulricehamn–(Jönköping–

Östergötland–Stockholm/Växjö–Kalmar) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Kust till kust-banan, 

Göteborg–Värnamo 

Bristande robusthet 

 

Hillared–Hestra, spår 

Borås, ställverk 

  

Järnväg                     

Göteborg–Borås-

Jönköping 

Bristande användbarhet 

och kapacitet 

   

Göteborg–Landvetter–

Borås, kapacitetsproblem 

och långa restider 

Borås–Jönköping, 

kapacitetsproblem och 

långa restider 

 

Kvarstående betydande brister 

Väg 40 har kapacitetsbrister mellan Göteborg och Borås, framförallt på delsträckan Göteborg–

Landvetter flygplats. Närmast Göteborg är det kapacitetsbrister i Kallebäcksmotet, vilket i sin tur ger 

trafiksäkerhetsbrister i form av köbildning. Flygplatsmotet påverkas av högt exploateringstryck som 

ger brister i kapacitet och robusthet, och motet är enda anslutningen till Landvetter flygplats. I Borås 

har flera trafikplatser redan ett högt kapacitetsutnyttjande samtidigt som det finns ett stort 

exploateringstryck. Sträckan Ulricehamn–Jönköping, som är en mötesseparerad 2+1-väg, med 

korsningar i plan, har betydande reinvesteringsbrister. Vägen utgör en kraftig barriär i landskapet, 

vilket påverkar oskyddade trafikanter och djur. Dessutom är möjligheterna att cykla i stråket 

begränsade. 

Kust till kust-banan har långa restider och kapacitetsbrister vilket gör att persontågen har svårt att 

konkurrera med busstrafiken i stråket Göteborg–Borås. Användbarheten för godstrafiken är 

begränsad, framförallt på grund av tillgänglig kapacitet och korta mötesspår. Banan passerar genom 

en rad tätorter där den utgör en barriär och ger omgivningspåverkan genom buller och vibrationer. 

Borås–Jönköping saknar direkt järnvägsförbindelse, vilket utgör en betydande brist.  
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6.4. Bohusstråket: Göteborg–Trestad–(Östfold–Oslo, Norge) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E6  

Järnväg: Bohusbanan, Älvsborgsbanan, Lysekilsbanan 

Farled: farled 151 till Stenungsund hamn, farled 110 till Strömstad hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket är centralt för internationella transporter av gods på väg, kontinenten–Sverige–Norge, samt 

för regionalt och internationellt resande.  E6 mellan Göteborg och norska gränsen är den väg som har 

störst mängd transittrafik i regionen. Stråket Göteborg–Uddevalla–Oslo och Göteborg–Strömstad–

Oslo är även viktiga turiststråk. Södra Bohusbanan utgör en central del i inpendlingsstråken mot 

Göteborg och har ett högt resande. Banan saknar idag i stort sett godstrafik och används i första hand 

för regional persontrafik med ett fokus på Göteborg. Norra Bohusbanan används för regional gods- 

och persontrafik. Godstrafiken går framförallt mellan Munkedal och Uddevalla.  

Älvsborgsbanan (delen Uddevalla–Öxnered) används för både gods- och persontrafik men framförallt 

för lokal- och regional persontrafik. Banan har också några direktturer med snabbtåg mellan 

Stockholm–Uddevalla. Sommartid förlängs vissa turer upp till Strömstad. Lysekilsbanan som går från 

Munkedal ut till Lysekils hamn trafikeras i dag mycket begränsat. Det går ingen persontrafik på banan, 

och viss godstrafik förekommer sporadiskt. Farled 151 möjliggör godstransporter på fartyg till 

Wallhamn Stenungsund och Uddevalla. 

Farled 11o till Strömstads hamn är en förutsättning för bland annat färjeförbindelser till Norge samt 

till Koster. En av Sveriges största hamnar Brofjorden i Lysekils kommun är en ren produkthamn för 

olja kopplad till Preems raffinaderi. Så gott som alla transporter till och från raffinaderiet sker med 

båt. 

 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Bohusstråket: Göteborg–Trollhättan/Uddevalla–(Östfold–Oslo, Norge) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

E6 Göteborg–Kungälv–

Stenungsund 

Bristande 

användbarhet, 

robusthet och säkerhet 

Kungälvsmotet, 

trimningsåtgärder  

Kärra–Rödbo och Kungälv–

Stenungsund, åtgärder för 

ökad och säker cykling  

 

Bro över Nordre älv, 

Kungälv 
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Södra Bohusbanan, 

Göteborg–Uddevalla 

Bristande 

användbarhet, säkerhet 

och tillgänglighet 

Uddevalla östra, 

tillgänglighetsanpassning 

 Uddevalla–Göteborg–

Kville, 

plankorsningsåtgärder 

Göteborg–Kville, stängsling 

Reparation av tunnlar   

Norra Bohusbanan, 

Uddevalla–Strömstad 

Bristande robusthet och 

tillgänglighet 

Skee–Överby, 

landsbygdsatsningen, högre 

hastighet genom spårbyte 

   

 

Kvarstående betydande brister 

Södra Bohusbanan (Göteborg–Uddevalla) kommer att ha kvarstående brister avseende kapacitet, 

trafiksäkerhet och användbarhet. Hög efterfrågan på persontransporter för studie- och arbetspendling 

i stråket bidrar till att kapaciteten inte räcker till. Flera plankorsningar har brister i utformning och 

skyddsnivå, vilket ger trafiksäkerhetsrisker samt påverkar robustheten. Kommunerna i stråket 

efterfrågar högre turtäthet och kortare restider. 

Norra Bohusbanan (Uddevalla–Strömstad) har brister avseende trafiksäkerhet, robusthet och 

användbarhet. Flera plankorsningar har brister i utformning och skyddsnivå, bristerna är störst på 

sträckan Munkedal-Strömstad. Eftersatt underhåll och bärighetsproblem ger brister avseende 

robusthet och användbarhet. 

Farled 110 (till Strömstad) är inte anpassad till dagens trafikmängd och storlek på fartyg och har därför 

brister i användbarhet, kapacitet och säkerhet. Farled 151 (till Stenungsund) och 152 (till Uddevalla) 

har brister avseende sjösäkerhet i passagen av Tjörnbron. 

 

6.5. Värmlandsstråket: (Oslo, Norge)–Charlottenberg–Kil–Karlstad–
Kristinehamn–(Mälardalen/Stockholm) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg E18  

Järnväg: Värmlandsbanan, Skoghallsbanan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket och dess funktion studeras för närvarande i en nationell trafikslagsövergripande 

åtgärdsvalsstudie som avslutas under 2017. Stråket används för internationella, mellanregionala och 

regionala pendlingsresor med tåg och bil. Karlstad, med stor arbetsmarknad och universitet, är en 

viktig målpunkt. Även långväga arbetspendling Värmland–Norge och Värmland–Stockholm 
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förekommer, liksom annat internationellt resande. Stråket är viktigt för internationella 

godstransporter bland annat i form av transittrafik, där Stockholm/Mälardalen–Norge utgör en 

betydande andel. Transporterna sker både på väg (E18) samt järnväg.  Både E18 och Värmlandsbanan 

ansluter till Vänerhamnarna i Karlstad och Kristinehamn. I stråket finns också Karlstads flygplats 

(kommunalägd) strax norr om E18, som i dag har linjetrafik till Stockholm, Köpenhamn och 

Frankfurt. 

Värmlandsbanan är det dominerande järnvägsstråket i Värmland och har en mycket hög trafikering. 

Banan trafikeras av regiontåg, fjärrtåg och godståg. Den är också en viktig länk i järnvägsförbindelsen 

mellan Karlstad–Stockholm samt Oslo–Stockholm. Åtgärdsvalsstudie Tåg i tid för järnvägssystemet i 

hela Värmland genomfördes 2013 med aktivt deltagande från näringsliv, kommuner och 

tågoperatörer. Skoghallsbanan från Karlstad till Skoghall är elektrifierad, men används i dag bara för 

godstrafik med råvaror och produkter till och från Skoghallsverken. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Värmlandsstråket: (Oslo, Norge) –Charlottenberg–Kil–Karlstad–

Kristinehamn–(Mälardalen/Stockholm) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Värmlandsbanan 

Bristande kapacitet, 

robusthet, tillgänglighet 

och säkerhet 

  

Kil–Charlottenberg, 

mellanblockssignaler 

Smärre trimningsåtgärder, 

Kristinehamn-

Charlottenberg  

Kristinehamn, 

kameraövervakning 

Laxå–Kil, spår 

Kil, ställverk 

Kil–Laxå, mötesstationer 

Laxå–Arvika, ökad kapacitet 

 

 

E18, Valnäs–Riksgränsen 

mot Norge 

Bristande säkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder i 

anslutning till tullstationen i 

Hån 

   

Stockholm–riksgränsen–

Oslo 

Bristande kapacitet och 

användbarhet 

  

 

Stockholm–riksgränsen–

Oslo, kapacitetsproblem 

och långa restider 

 

Kvarstående betydande brister 

Värmlandsbanan kommer att ha kvarstående brister på framför allt sträckan Karlstad–Kil vad gäller 

kapacitet, användbarhet och robusthet. I Karlstad orsakar tågen på Värmlandsbanan och 

Skoghallsbanan vibrationer i närbelägna byggnader, vilket ger brister avseende hälsa.  
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E18 kommer att ha fortsatt betydande brister i trafiksäkerhet på sträckan Valnäs–Töcksfors, både vad 

gäller fordonstrafik på vägen och för oskyddade trafikanter i de tätorter som passeras. Vägen utgör en 

barriär för större viltstråk i området, vilket ger brister i landskap, miljö och trafiksäkerhet. På E18 vid 

Vålberg och genom Karlstad kommer det att kvarstå några sträckor med hög risk för förorening av 

grundvattnet. Det kommer även att finns sträckor genom Karlstad med trafiksäkerhetsbrister som inte 

åtgärdats. Ett högt exploateringstryck i Karlstad påverkar kapaciteten på E18, men föreslås hanteras 

inom planeringen för stadsutveckling. Öster om Karlstad finns betydande reinvesteringsbrister på del 

med 2+1-väg och mitträcke. 

 

6.6. Vänerstråket: Göteborg–Trollhättan–Mellerud–Karlstad–Torsby–
Bergslagen 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E45, E16 

Järnväg: Norge/Vänerbanan, Norgebanan, Fryksdalsbanan, Bergslagsbanan, DVVJ7 

Farled: farled Göta älv 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket väster om Vänern har stor betydelse för näringslivets transporter, nationell och internationell 

tillgänglighet och arbetspendling. Utöver de interregionala resorna förekommer betydande arbets- och 

studiependling till universitet och högskolor i Göteborg, Uddevalla, Trollhättan samt Karlstad längs 

vissa delar av såväl Norge/Vänerbanan som E45, mellan Göteborg och Trollhättan/Vänersborg 

respektive Dalsland samt i Värmland gentemot norra Dalsland. Stråket, och framför allt E45, fyller en 

funktion för långväga turistresor mot norra Värmland och Dalarna. E45 och Norge/Vänerbanan är ett 

viktigt stråk till Göteborgs hamn. För godstransporter mellan Göteborg och Bergslagen/Norrland 

utgör järnvägen ett nödvändigt komplement till Västra stambanan och stora satsningar i södra delen 

har gjorts de senaste åren för att öka kapaciteten på banan.  

Norge/Vänerbanan används för både gods- och persontrafik. Godstrafiken är framförallt av nationell 

betydelse men det förekommer även internationell trafik. Gods- och persontrafik till Oslo körs på 

Norge/Vänerbanan, men efter att E6 byggts ut så har tågtrafiken svårt att konkurrera. Persontrafiken 

är framförallt av lokal, regional och internationell betydelse. Norge/Vänerbanan är Värmlands 

huvudsakliga järnvägsförbindelse till Göteborg och även en viktig länk för nationell godstrafik. 

Fryksdalsbanan mellan Kil–Sunne–Torsby är av lokal och regional betydelse för både person- och 

godstrafik. Banan är av stor betydelse för resor mellan grannkommunerna Torsby och Sunne samt till 

och från Karlstad. Banan är högt prioriterad regionalt och det finns en målsättning på en restid mellan 

Torsby och Karlstad som understiger 60 minuter. 

Bergslagsbanan är enkelspårig och på sträckan Kil–Ställdalen används den i dag i huvudsak för 

godstrafik. DVVJ används framförallt för godstrafik, men under sommaren även för turisttrafik. 

Sträckan mellan Mellerud och Billingsfors är fortfarande i drift för godstrafik med Trafikverket som 

banansvarig, och delen mellan Billingsfors och Bengtsfors förvaltas av Stiftelsen Dalvästra Värmlands 

                                                           
7 Dal-västra Värmlands järnväg 
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Järnväg. Mellan Bengtsfors och Årjäng ligger spåren kvar och stiftelsen underhåller och arrangerar 

dressincykling. 

Göta älv utgör ett viktigt sjöfartstråk för gods samt för fritidsbåtar och annan turisttrafik. Sjöfarten på 

Göta älv är främst inriktad på godstransporter mellan hamnarna i Vänern och europeiska hamnar, 

bland annat i Baltikum. Delar av näringslivet i Vänernregionen är beroende av tillgängligheten till 

sjötransporter för effektiva godstransporter. 

I stråket finns även Trollhättan–Vänersborgs flygplats som har linjetrafik till Stockholm. Den är även 

viktig som komplement till Landvetter flygplats.  

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Vänerstråket: Göteborg–Trollhättan–Mellerud–Karlstad–

Torsby/Bergslagen 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Älvsborgsbanan, 

Öxnered–Vänersborg 

Bristande robusthet 

 Trollhätte kanal, bro  

 

Norge-/Vänerbanan 

Bristande säkerhet, 

tillgänglighet, kapacitet 

och användbarhet 

Grums–Edsvalla, stängsling 

Åmåls station, 

plattformshöjning 

 Mellerud station, 

upprustning 

Grums, bangårdsåtgärder 

 

Kil–Öxnered, 

kraftförsörjningsåtgärder 

Norge/Vänerbanan, 

vändspår i Älvängen 

Göteborg–Oslo, 

kapacitetsproblem och 

långa restider 

E45 Göteborg–Karlstad–

Bergslagen 

Bristande användbarhet 

och säkerhet 

Lödöse–Kärra, GC-åtgärder i 

anslutning till E45 

Vänersborg–Åmål, 

hastighetspåminnare vid 

tätorter 

Frändefors, 

pendelparkering 

Östmarkskorset, E45/E16 

trafiksäkerhetsåtgärder 

 

 

E45 Götaleden (Lilla 

Bommen–Marieholm) 

E45 Tösse–Åmål 

E45 Säffle–Valnäs 
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Fryksdalsbanan 

Bristande 

användbarhet, säkerhet 

och robusthet 

Mindre trimningsåtgärder, 

plankorsningar mm. 

(Landsbygdsatsningen) 

Sunne–Torsby, spår 

Kil–Rottneros, spår 

 

 

Trollhätte kanal 

Bristande 

användbarhet, säkerhet 

och robusthet 

  
Vänersjöfarten, Trollhätte 

kanal/Göta älv 
 

 

Kvarstående betydande brister 

Norge/Vänerbanan kommer att ha kvarstående trafiksäkerhetsbrister på sträckan Öxnered–Kil, på 

grund av många plankorsningar. Kapacitetsbrister kommer att kvarstå mellan Skälebol–Grums, på 

grund av få och korta mötesspår. Genom Öxnered och Vålberg kommer det att finnas brister avseende 

hälsa i form av vibrationer i närbelägna byggnader.  

E45 kommer att ha kvarstående trafiksäkerhetsbrister, framförallt på den ej mötesseparerade sträckan 

Vänersborg–Mellerud. 

 

6.7. Stambanestråket: Göteborg–Skaraborg–(Stockholm) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: E20 

Järnväg: Västra stambanan, Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket fyller en viktig funktion både för personresor och för godstransporter.  

E20 har en viktig funktion för såväl regionala, nationella som internationella godstransporter till 

Göteborgs hamn och till och från Örebro län, Stockholm, Västmanland, Dalarna och östra Värmland. 

Den är också viktig för kopplingen mellan Skaraborg och Göteborgsområdet. E20 har för personresor 

främst en lokal och regional funktion. Vägen fyller även en funktion för att förflytta långsamtgående 

fordon och jordbruksmaskiner. Västra Stambanan har en viktig funktion för nationella och 

internationella godstransporter. För godstransporter är Göteborgs hamn och Hallsberg de viktigaste 

knutpunkterna. Även Falköping och Skövde är viktiga omlastningspunkter. Västra Stambanan är även 

betydande för regionala och långväga personresor. Tåget har den största marknadsandelen för 

personresor mellan Göteborg och Stockholm. Järnvägen har även en viktig funktion för regional 

pendling i stråket, särskilt närmast storstäderna.  
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Älvsborgsbanan används för både gods- och persontrafik men framförallt för lokal- och regional 

persontrafik. Den utgör en viktig möjlighet till omledning av framförallt godståg mellan Södra 

Bohusbanan, Norge/Vänerbanan, Västra stambanan och Kust till kust-banan. Viss nationell 

persontrafik förekommer i form av fjärrtåg mellan Strömstad/Uddevalla och Stockholm. 

Kinnekullebanan är av lokal och regional betydelse, den används framförallt för persontrafik, men 

även för viss godstrafik mellan Mariestad och Gårdsjö. Utmed stora delar av banan är det parallella 

vägsystemet av relativt låg standard och järnvägen är därför konkurrenskraftig mot lokala bussresor. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stambanestråket: Göteborg–Skaraborg–(Stockholm) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Västra stambanan, 

Göteborg–Laxå 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och robusthet 

Laxå–Floda, signalåtgärder  

Upprustning av 

stationsmiljöer, sju 

stationer 

Herrljunga–Alingsås, 

slopande av plankorsningar 

Töreboda–Moholm, 

stängsling 

Herrljunga–Alingsås, spår 

Floby–Alingsås, spår 

Falköping–Alingsås, 

kontaktledning 

Alingsås–Partille, 

kontaktledning 

Västra stambanan 

Göteborg–Skövde, 

kapacitetsförstärkning  

Västra stambanan Laxå–

Alingsås, högre kapacitet 

 

E20, Göteborg–

Mariestad–Örebro 

Bristande säkerhet, 

kapacitet och robusthet 

  

E20 Tollered–Alingsås, 

(pågående deletapp 

Tollered–Ingared)   

E20 Alingsås–Vårgårda  

E20 Förbi Vårgårda 

E20 Vårgårda–Vara 

E20 Förbi Skara 

E20 Götene–Mariestad 

E20 Förbi Mariestad 

E20 Förbi Hova 

E20 Genom Alingsås, 

kapacitet, säkerhet och 

miljö 

Älvsborgsbanan, 

Öxnered–Herrljunga– 

Borås 

Bristande robusthet och 

säkerhet 

Vara–Vedum, stängsling 
Öxnered–Håkantorp, spår 

Herrljunga–Borås, spår 
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Kinnekullebanan, 

Håkantorp–Gårdsjö 

Bristande robusthet och 

tillgänglighet 

Plattformsförlängning 

Framnäs (Lidköping) Mariestad–Håkantorp, spår 
  

 

Kvarstående betydande brister  

Västra stambanan kommer att ha kvarstående brister avseende kapacitet, robusthet och användbarhet. 

Kapacitetsbrister finns framförallt på sträckan Skövde–Göteborg till följd av ökad trafikering. 

E20 har ett antal olika brister. På sträckan genom Alingsås finns kvarstående brister avseende 

användbarhet, kapacitet och hälsa. Både trafik i och genom Alingsås berörs. Mellan Vara och Skara 

samt på några sträckor norr om Mariestad finns det kvarstående reinvesteringsbrister på 2+1-vägar 

med mitträcken. Längs hela sträckan Göteborg–länsgränsen mot Örebro finns brister avseende hälsa i 

form av kontaktsträckor för grundvatten. Mellan Partille och Alingsås finns det kvarstående brister i 

användbarhet och säkerhet för arbetspendling med cykel. 

Älvsborgsbanan kommer att ha brister i användbarhet, kapacitet och robusthet längs hela sträckan. 

Mellan Öxnered–Vänersborg finns det kvarstående kapacitetsbrister på grund av många tåg. 

Korsningar i plan medför brister avseende robusthet och trafiksäkerhet. 

Kinnekullebanan, Håkantorp–Gårdsjö, har brister i trafiksäkerhet, tillgänglighet och robusthet. Störst 

brister finns på sträckan Håkantorp–Lidköping, där trafiken är mest omfattande. Många plan-

korsningar på hela banan ger trafiksäkerhetsbrister. Reinvesteringsbrister kvarstår Mariestad–

Gårdsjö. 

 

6.8. Stråk: Viskadalsbanan Borås–Varberg 

Följande infrastruktur ingår  

Järnväg: Viskadalsbanan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Viskadalsbanan i stråket går parallellt med den regionala vägen väg 41. Stråket har stor betydelse för 

tillgängligheten till arbetsmarknaderna på ömse sidor om länsgränsen samt för tillgängligheten för 

godstrafiken till bland annat hamnarna i Varberg och Halmstad från Sjuhärad, men även från 

terminaler i Jönköping och Nässjö. Viskadalsbanan utgör en viktig möjlighet till omledning av 

framförallt godståg mellan Västkustbanan och Kust till kust-banan. De regionala målbilderna för 

framtida trafikering visar på en ökad efterfrågan på kollektivtrafik i stråket, och banan förväntas fylla 

en än viktigare funktion för arbets-, tjänste- och skolresor framöver.  
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Viskadalsbanan Borås–Varberg 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Viskadalsbanan 

Bristande robusthet 

 Borås–Varberg, spår och 

kontaktledning 

 

 

 

Kvarstående betydande brister 

Viskadalsbanan kommer främst att ha kvarstående brister i robusthet och kapacitet på grund av låg 

standard och bärighet, vilket ger en bristande användbarhet. Brister finns även i trafiksäkerhet till 

följd av ett stort antal plankorsningar samt miljöbrister genom översvämnings- och skredrisker. 

 

6.9. Väg 25: Halmstad–(Växjö–Kalmar) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: riksväg 25 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Väg 25 är en viktig tvärförbindelse mellan vägarna E6, E4 och E22 i södra Sverige samt förbinder 

Halmstad med Växjö och Kalmar. Stråket är viktigt för godstransporter från det småländska inlandet 

till främst Halland samt mellan Halmstad och Stockholm via E4. 

Vägen är viktig för arbetspendling och den regionala utvecklingen och sträckan Halmstad–Växjö är ett 

viktigt kollektivtrafikstråk. På sommaren har stråket stor betydelse för turism mellan Småland och 

Halland. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Väg 25: Halmstad–(Ljungby–Växjö–Kalmar) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

 Åtgärder för delen i Västra Sverige ska tas fram i kommande åtgärdsvalsstudie. För övriga åtgärder se Södra tvärstråket i Södra Sverige.  

 

Kvarstående betydande brister 

Den del av väg 25 som går igenom västra Sverige är inte mötesseparerad. Vägen har brister i 

trafiksäkerhet enligt säkerhetsklassningen och går igenom flera tätorter där oskyddade trafikanter 

vistas nära och på vägen. Längs med vägen finns även sträckor med risk för förorening av grundvatten, 

vilket ger brister avseende hälsa. 

 

6.10. Jönköpingstråket: Halmstad–(Jönköping) 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: riksväg 26 

Järnväg: HNJ-banan8 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Väg 26 utgör en viktig förbindelse mellan södra Halland, Jönköpingsregionen samt vidare norrut mot 

Skaraborg, Värmland och Dalarna. Stråket har stor betydelse för näringslivet i ett regionalt och 

interregionalt perspektiv. Stråket går igenom ett industritätt landskap med omfattande lager- och 

transportverksamheter i vissa orter. Söderut kopplar stråket till E6 och Västkustbanan samt hamnarna 

i Halmstad och Falkenberg. Vid Jönköping kopplar väg 26 till E4 för kontakter med östra 

Mellansverige.  

Väg 26 är en viktig länk för regional och lokal arbetspendling och studiependling mellan bland annat 

Halmstad–Hylte och Hylte–Gislaved. Dessa sträckor ingår i region Hallands huvudnät för 

kollektivtrafik.  

HNJ-banan trafikeras av såväl person- som godståg och har kopplingar till Kust till kust-banan i 

Värnamo, Södra stambanan i Nässjö och Jönköpingsbanan i Jönköping. Godstrafiken utgörs 

framförallt av transporter mellan Hyltebruk och Halmstad och är av särskild betydelse för näringslivet 

                                                           
8 Halmstad Nässjö Järnvägar 
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eftersom den förbinder Hyltebruk (Stora Enso) med Västkustbanan. Persontågstrafiken är framförallt 

av lokal och regional betydelse i form av pendling och skolresor mellan kommunerna Halmstad och 

Hylte. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Jönköpingstråket: Halmstad–(Jönköping) 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Halmstad–Nässjöbanan  

Bristande säkerhet och 

robusthet 

Drared, ombyggnad av 

plankorsning 
Oskarström–Åled, spår  

 

 

Kvarstående betydande brister 

Väg 26 är bara delvis mötesseparerad och har kvarstående brister i trafiksäkerhet och tillgänglighet. 

Mellan Halmstad och Oskarström är de kvarstående bristerna betydande på grund av högre 

trafikflöden på sträckan. Längs vägen finns också flera sträckor där det är risk för förorening av 

grundvattnet, vilket ger betydande brist avseende hälsa.  

 

6.11. Inlandsstråket: (Jönköping)–Skövde–Värmland 

Följande infrastruktur ingår  

Väg: riksväg 26 

Järnväg: Jönköpingsbanan, Inlandsbanan 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Stråket har stor betydelse för näringslivet i ett regionalt och interregionalt perspektiv, med bland 

annat godstransporter mellan Jönköpingsområdet, Skaraborg och Värmland/Bergslagen samt även till 

Norge. Stråket ansluter till Vänerhamnarna Kristinehamn och Otterbäcken. Respektive järnväg har 

primärt kopplingar till Västra stambanan, men som sammanhängande system har stråket även en 

funktion för omledning av trafik i godsstråket Hallsberg–Mjölby.  

Delar av stråket utgör även viktiga länkar för regional arbetspendling till exempelvis Jönköping–

Falköping–Skövde. I arbetet med målbilden för tågtrafiken i Västra Götaland framhålls i samråd med 

Region Värmland önskemål om en genomgående tåglinje Karlstad–Skövde–Falköping–Jönköping. 

Stråket har särskilt vintertid betydelse för turismen mellan sydöstra Sverige och Värmland/Dalarna, 

men också en betydande andel internationell turisttrafik på sommaren. 
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Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Inlandsstråket: (Jönköping)–Skövde–Värmland 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Rv 26, Jönköping–

Skövde–Kristinehamn 

Bristande säkerhet och 

användbarhet 

Karleby och Timmersdala, 

planskild passage 
  

 

 

Kvarstående betydande brister 

För delar av stråket, bland annat Skövde–Mariestad, kommer det att kvarstå betydande brister i 

robusthet och användbarhet. Väg 26 har också kvarstående brister avseende trafiksäkerhet. Behov av 

mötesseparering för sträckor med högre trafikflöden kvarstår. I flera av de tätorter som väg 26 

passerar igenom uppfylls inte kraven i säkerhetsklassningen när det gäller oskyddade trafikanters 

möjligheter att gå och cykla. Längs vägen finns också flera sträckor där det finns risk för förorening av 

grundvattentäkter. 

 

6.12. Noden Storgöteborg 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E6, E20, E45, E6.20, E6.21, E45.1 

Järnväg: Hamnbanan, driftplats Göteborg  

Farled: farleder till Göteborg hamn: North Channel 161, South Channel 165 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

I Göteborg finns regionens största arbetsmarknad och logistikverksamhet. Här finns regionens nav för 

person- och godstransporter i Västsverige. De nationella väg- och järnvägsstråken samt Göteborgs 

hamn knyter Norge, via Göteborg, till kontinenten samt sammanbinder Västsverige med övriga delar 

av Sverige.  

Göteborgs stad avser att öka bostadsbyggandet genom att förtäta i de centrala delarna av staden, till 

exempel den nya Älvstaden. Transportsystemets utformning skapar redan nu stora trafikflöden i 

centrala delar av staden, eftersom de statliga väg- och järnvägarna går genom de centrala delarna. Det 

statliga transportsystemet har därmed nationella, regionala och lokala funktioner, för både person- 

och godstransporter. 
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Göteborgs stads kollektivtrafiksystem samt gång- och cykelnät har en viktig funktion för det lokala 

resandet och för stadens attraktivitet. De regionala och lokala personresorna med kollektivtrafik, gång- 

och cykel i Göteborg har således en avlastande funktion på det nationella vägsystemet.  

Kollektivtrafiken i Storgöteborg behöver utvecklas i takt med att regionen växer. Västra Götalands-

regionen har i sitt målbildsarbete tillsammans med Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille 

kommun identifierat ett antal principer för hur stomnätet och ett metrobuss-system behöver 

utvecklas. Behovet av att avlasta de centrala delarna är stort. Restiderna i storstadsområdet behöver 

bli kortare och tydligheten behöver öka. Behovet av att hantera snabb och kapacitetsstark 

kollektivtrafik i stadsmiljöer har identifierats. Trafikstrukturen byggs upp utifrån tanken om city som 

målpunkt istället för bytespunkt med innerstadsportar utanför som knyts samman med hjälp av en 

innerstadsring. Utanför denna finns mellanstadsringen som med tvärlänkar knyter samman 

tyngdpunkter och viktiga bytespunkter.  

Göteborgs hamn och Landvetter flygplats är viktiga transportnoder, såväl nationellt som 

internationellt. Efterfrågan på järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer kraftigt i 

regionen. Flera av de stora godsterminalerna ligger mycket centralt, och den nuvarande trenden är att 

verksamheter flyttas ut och samlokaliseras med nya logistikverksamheter dels längre västerut på 

Hisingen (Göteborg hamn/Hisingsleden), dels längs stråk E6 (Kungälv), E20 (Alingsås, Vårgårda) och 

riksväg 40 (Mölnlycke, Borås–Viared) upp till ett avstånd på cirka åtta mil från Göteborg. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråk: Noden Storgöteborg 

Prioriterade                

brister 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Stomnät för 

kollektivtrafik och 

järnväg 
Göteborgsregionen 

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet och robusthet 

Göteborg C, åtgärder 

plattformstak mm. 

Jordfallsmotet–Nordre 

älvbron–Kungälvs 

resecentrum, busskörfält 

Bro över Nordre älv– 

Kungälv, bärighet mm. 

Västsvenska paketet väg 

och järnväg 

Olskroken, Planskildhet 

Göteborg och Västsverige, 

omloppsnära 

uppställningsspår 

Sverigeförhandlingen: 

Spårväg Norra Älvstranden, 

centrala delen 

Linbanan centrum 

Citybuss Backa-stråket 

Citybuss Norra Älvstranden 

(västra delen) 

Cykelobjekt 

 

 

 

Storgöteborg, 

kapacitetsbrist i regionalt 

system för kollektiva 

persontransporter på väg 

och järnväg 
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Vägnätet i de centrala 

delarna av Göteborg 

Bristande kapacitet, 

punktlighet, 

användbarhet, säkerhet 

och miljö 

ITS-åtgärder 

E6 Klareberg–Bäckebol, ITS-

åtgärder 

E6/E20 Gullbergsmotet–

Kallebäcksmotet, ITS-

åtgärder 

E45 Götatunneln, brand- 

och trafiksäkerhetsåtgärder 

E6/E20/E45, 

trimningsåtgärder i 

anslutning till 

Tingstadstunneln 

E6.20 Älvsborgsbron 

 

Västsvenska paketet väg 

 E6.21 Göteborgs 

hamn/Lundbyleden  

E6.20 Söder/Västerleden, 

Sisjömotet  

E6.20 Hisingsleden, Södra 

delen 

E6.20 Söderleden, ekodukt 

Fässbergsdalen 

 

Göteborgs hamn. 

tillgänglighet för gods 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

 
Göteborg, Sävenäs 

rangerbangård 

Göteborgs hamnbana och 

Marieholmsbron, ökad 

kapacitet och dubbelspår 

över Göta älv  

E6.20 Hisingsleden, Södra 

delen 

Farleden i Göteborgs hamn, 

bristande kapacitet 

 

Kvarstående betydande brister 

Vägsystemet i Göteborgsregionen kommer att ha kvarstående brister avseende kapacitet, luftkvalitet, 

buller, vattenskydd samt barriäreffekter. Brister i kapacitet gäller ett antal trafikplatser på stråken E6 

Kungsbacka–Göteborg–Kungälv, E20 Olskroksmotet–Partillemotet samt riksväg 40 Kallebäck–

Mölnlycke. På E6 Västerleden kvarstår en kapacitetsbrist i delen Gnistängstunneln. På E6.20 

Hisingsleden kvarstår bristen i användbarhet och trafiksäkerhet på den norra delen, Björlandavägen–

Klarebergsmotet. Kapacitetsbristen i vägsystemet i Göteborgsområdet går dock inte att åtgärda genom 

fortsatt vägutbyggnad, utan en satsning på ett kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem är nödvändigt för 

att åtgärda en del av bristerna. 

I Göteborgsregionens vägsystem finns också sträckor med brister i tillgänglighet och säkerhet för 

cyklister, i form av felande länkar och barriäreffekter som begränsar möjligheten att ansluta till 

regionala och lokala cykelvägsnät.  

Brister avseende luftkvalitet, buller och barriäreffekter försvårar stadsutveckling i såväl Göteborg som 

angränsande kommuner. I centrala Göteborg vid E6.21 Lundbyleden och E45 Oscarsleden finns 

betydande brister i luftkvalitet. Vid E6 Åbromotet–Backadalsmotet finns fortsatt risk för 

överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Längs E20 från Ånäsmotet till Partille samt 

längs E45 Marieholm–Agnesberg kvarstår sträckor där det finns risk för förorening av grundvatten.  

Järnvägssystemet kommer att ha kvarstående kapacitetsbrister i de anslutande järnvägsstråken, 

framförallt Västra stambanan, Västkustbanan och Södra Bohusbanan. Säckbangården Göteborg C har 

kommer att ha brister i kapacitet och anpassning till framtida trafikering med höghastighetståg. 

Däremot åtgärdas bristen vad gäller uppställningsspår för tåg samt brister på Sävenäs rangerbangård. 
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Även de åtgärder som görs på Hamnbanan under planperioden förväntas ge tillräcklig kapacitet fram 

till cirka år 2040. 

Sjöfartssystemet kommer att ha kvarstående brister avseende djupet i den norra farleden in till 

Göteborgs hamn. 
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7. Södra Sverige 

Regionen omfattar Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län.  

Samhällsstrukturen i södra Sverige är uppbyggd kring ett flertal tillväxtområden såsom Malmö, Lund, 

Helsingborg, Kristianstad, Karlskrona, Kalmar, Växjö och Jönköping. De regionala tillväxtområdena 

har stor betydelse för sin omgivning, där ett ömsesidigt utbyte mellan stad och omland är centralt för 

utvecklingen. Kollektivtrafikens utveckling har haft en nyckelroll för tillväxten och det finns behov av 

att utvidga arbetsmarknadsregionerna genom utvecklade resmöjligheter och kortare restider mellan 

de regionala tillväxtområdena. Avstånd och restider till övriga storstadsregioner och tillväxtområden 

är dock ofta långa, inte minst i relationer mot Stockholm. Öresundsregionen är ett viktigt 

tillväxtområde för hela Sverige, där sydvästra Skåne och Köpenhamnsregionen tillsammans bildar 

Skandinaviens största storstadsregion med 3,9 miljoner invånare. Öresundsregionens starka 

resandeutveckling förväntas fortsätta att växa. Vid tillkomsten av Fehmarn Bält-förbindelsen antas 

både väg- och järnvägstrafiken i Öresundsregionen öka ytterligare. I södra Sverige finns en omfattande 

transittrafik för godstrafiken på väg och järnväg mot kontinenten. En betydande andel av näringslivets 

transporter passerar området mot flera av våra viktigaste exportmarknader via det övergripande väg- 

och järnvägsnätet samt via utpekade terminaler och hamnar. 

 Sett till arbetsmarknadsregioner så finns det relativt stora skillnader i södra Sverige. Den sydvästra 

delen av regionen karaktäriseras av Öresundsregionens utveckling, samtidigt som det finns mindre 

arbetsmarknader i Blekinge och östra Småland. I de glesa strukturerna återfinns flera namnkunniga 

och globalt konkurrenskraftiga företag, som har utmaningar avseende kompetensutveckling och 

matchningar på arbetsmarknaden. I Småland finns en betydande tillverkningsindustri vilken medför 

olika anspråk på väg- och järnvägsnätet. Det är därför viktigt att det går att arbetspendla med 

kollektivtrafik på väg och järnväg även i områden som är relativt glest befolkade. Satsningar på 

kunskapsekonomin med forskning och utveckling i Skåne ställer stora krav på internationell 

tillgänglighet. Att överbrygga denna spännvidd i arbetsmarknadsregionernas karakteristik ställer stora 

krav på infrastruktur och kollektivtrafik. Arbetspendling med kollektivtrafik på både väg och järnväg 

är viktigt, även i områden som är relativt glest befolkade. För utlandsresor är framför allt 

Kastrup/Copenhagen Airport viktig med anslutningen via Öresundsbron och direkttåg till flera av de 

regionala tillväxtområdena. Även Landvetter är av stor betydelse för utlandsresor i delar av regionen. 

De areella näringarna har en stor betydelse för regionens utveckling. De småländska skogarna är det 

starkast producerande skogsområdet i Sverige med drygt 20–25 procent av rikets skogstillväxt. I 

Skåne har jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin ett betydande behov av tunga transporter. 

Transporter av skog, pappersmassa, jordbruksprodukter och livsmedel ställer krav på både det 

övergripande och finmaskiga vägnätet att hantera stora volymer, inklusive hamnarna.  Tre av Sveriges 

sex största hamnar återfinns i södra Sverige. Med en ökande östorienterad handel mot växande 

marknader i Polen och Baltikum samt vidare transportkedjor mot Asien kommer sydöstra Sverige 

strategiska roll att förstärkas, inte minst hamnarna i Blekinge.  
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Figur 7: Stråk i södra Sverige 
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7.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder i södra Sverige 

I Sydsverige förs en gemensam och aktiv diskussion kring samhällsutveckling avseende infrastruktur 

och kollektivtrafik bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige där Skåne, Blekinge, 

Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. Transportsystemet i södra Sverige är 

integrerat och de många stråken fyller i normalfallet flera uppgifter, varför en god och kontinuerlig 

dialog med regionala utvecklings ansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafik-

myndigheter krävs för effektivt nyttjande. Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala 

systemanalyser, funktionellt prioriterade stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Vidare 

tecknas breda överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala 

aktörer kring samhällsutveckling och infrastruktur där fortsatt inriktning och ramverk läggs fast. 

Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk och avvägningen mellan 

internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär utmaningar. Samverkan och 

diskussioner kring nyttofördelning är viktiga verktyg för att uppnå god markanvändning, god 

framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och attraktiv kollektivtrafik samt bättre 

förutsättningar för gång och cykel. 

 

7.2. Västkuststråket: Ystad/Trelleborg–Malmö–Hallands länsgräns/Båstad–
(Göteborg) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E6, E65  

Järnväg: Västkustbanan, Godsstråket genom Skåne, Kontinentalbanan, Ystadsbanan, Rååbanan, 

Markarydsbanan 

Farled: farled 235 till Trelleborgs hamn, farled 237 till Ystads hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E6 fyller en viktig funktion för transittrafik och långväga godstrafik mellan olika landsdelar och till 

Norge, samt för långväga resor, såväl tjänsteresor som fritidsresor och turism. Hela vägen är även 

viktig för arbetspendling och betydelsen ökar kring de större orter som vägen sammanbinder längs 

västkusten. Delar av sträckan är viktig för kollektivtrafiken. Vid Helsingborg har E6 en viktig koppling 

till E4 och det är en orsak till den höga trafikbelastningen söder om Helsingborg. I Malmö är 

kopplingen till Öresundsbron viktig. För främst godstrafiken har den viktiga kopplingar till de skånska 

hamnarna Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad.  

Norr om Malmö har sträckan en parallell funktion med Västkustbanan, där de kompletterar varandra. 

Dock är Västkustbanan mellan Ängelholm och Landskrona inte öppen för godstrafik. Godstrafiken 

använder istället Godsstråket genom Skåne, som även håller på att utvecklas för persontrafik. För 

arbetspendling har även Rååbanan en kompletterande funktion till E6. 

E65 är en viktig förbindelse till betydande turistområden i Österlen och till färjor till Bornholm och 

Polen. Hela vägen är även viktig för arbetspendling. E65 är en viktig koppling till Ystads hamn. 

Sträckan går parallellt med Ystadsbanan och de har kompletterande funktion för främst personresor. 

Västkustbanan har en viktig funktion för godstrafik och för både långväga personresor och 
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arbetspendling. Banan har en viktig funktion för transittrafik och gods- och persontrafik mellan Norge 

och kontinenten.  

Godsstråket genom Skåne innefattar Trelleborgsbanan, Kontinentalbanan, Lommabanan och 

Söderåsbanan. Stråket fyller en viktig funktion för långväga godstrafik och transittrafik mot 

kontinenten och en växande funktion för arbetspendling, fritidsresor och turism. För långväga 

godstransporter ersätter Godsstråket Västkustbanan som inte kan trafikeras av genomgående godståg. 

I Malmö är kopplingen till Öresundsbron viktig. För främst godstrafiken har den viktiga kopplingar till 

de skånska hamnarna: Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad. Ystadsbanan har främst en viktig 

funktion för arbetspendling. Betydelsen för godstrafik är begränsad. Tidvis har banan även trafikerats 

med direkttåg till Köpenhamn för Bornholmstrafiken. Sträckan fyller en viktig funktion för 

arbetspendling, fritidsresor och turism. Rååbanan är viktig för arbetspendling och har betydelse för 

omledning.  

Markarydsbanan har haft en viktig roll för godstrafiken på Västkustbanan som inte kunnat passera 

Hallandsåsen. Efter öppnandet av tunneln har banan fortfarande en viktig kompletterande roll för 

godstrafik och för omledning. Sträckan Markaryd–Hässleholm trafikeras av Pågatåg och är viktig för 

arbetspendling och matning till Södra Stambanan. Banan är parallell med regionala vägar och har 

koppling till Skånehamnarna. Hamnarna i Sydsverige är viktiga för hela landets gods- och 

persontransporter mot kontinenten. Trelleborg är främst en färjehamn med roro och järnvägsvagnar. 

Trelleborgs hamn har koppling till E6, E20 och Godsstråket genom Skåne. Från hamnen går färjetrafik 

mot Sassnitz, Travemünde och Rostock, Tyskland. Ystad är främst en färjehamn med trailers och 

järnvägsvagnar. Ystad har koppling till E65 och Ystadsbanan och har färjetrafik mot Swinoujscie, 

Polen och Bornholm, Danmark. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Västkuststråket: Ystad/Trelleborg–Malmö–Hallands länsgräns/Båstad–

(Göteborg) 

 

Prioriterade                

brister 

 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Godsstråket genom 

Skåne 

Bristande kapacitet och 

användbarhet 

 
 

Åstorp–Teckomatorp, etapp 

2 och 3 och 

Marieholmsbanan  

Sverigeförhandlingen: 
Malmöpendeln, 

Lommabanan, etapp 2  

E6, Vellinge–Helsingborg 

Bristande kapacitet och 

säkerhet 

  
E6 Trafikplats Flädie (Lund–

Flädie) 
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Västkustbanan, 

Ängelholm–Helsingborg 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

  

Ängelholm–Maria, 

dubbelspårsutbyggnad (inkl. 

Romaresväg) 

Maria–Helsingborg C, 

dubbelspår 

 

Kontinentalbanan 

Bristande hälsa och 

användbarhet 

  

Kontinentalbanan, 

miljöskademål 

Kontinentalbanan, 

persontrafikanpassning9 

 

E65, Svedala–Skurup 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och miljö 

Faunapassage  E65, Svedala–Börringe  

Malmö godsbangård 

Bristande användbarhet 

  
Malmö godsbangård, 

utbyggnad av spår 58 
 

Ystadbanan 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

  Malmö–Ystad, 

mötesstationer 

 

Markarydsbanan 

Bristande robusthet och 

användbarhet 

 
Eldsberga–Hässleholm, 

kontaktledning  
 

 

Kvarstående betydande brister 

E6 mellan Vellinge och Helsingborg är hårt belastad och betydande brister i användbarhet, robusthet, 

punktlighet och säkerhet kommer att kvarstå. På E65 kommer betydande brister i kapacitet och 

säkerhet att kvarstå i några korsningar vid Helsingborgs C.  

På Ystadsbanan kommer betydande brister i kapacitet och robusthet att kvarstå. I farleden till Ystads 

hamn kommer betydande brister i kapacitet att kvarstå. 

 

  

                                                           
9 Finansiering av Malmö stad 
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7.3. Stråket mot Mellansverige: (Köpenhamn, Danmark)–Malmö/ Helsingborg–

Jönköping/Nässjö–Östergötlands länsgräns/Boxholm–(Stockholm) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E4, riksväg 26, E20  

Järnväg: Södra Stambanan, Arlöv–Malmö C, Citytunneln i Malmö, Fosieby–Lernacken, Skånebanan, 

Banorna Älmhult–Olofström, Värnamo–Landeryd, Jönköping–Vaggeryd/Nässjö–Värnamo 

Farled: farled 221, 222, 223, 228 till Helsingborgs hamn, farled 231,232 till Malmö hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E4 fyller en viktig funktion för transittrafik och långväga godstrafik mellan olika landsdelar samt för 

långväga resor, såväl tjänsteresor som fritidsresor och turism. Hela vägen är även viktig för 

arbetspendling och betydelsen ökar kring de större orter som vägen sammanbinder. Vägsträckan har 

en viktig koppling söderut mot Malmö/Lund, Trelleborg och Öresundsbron via väg E6. För främst 

godstrafiken har den viktiga kopplingar till de skånska hamnarna: Helsingborg, Malmö, Trelleborg och 

Ystad. 

För långväga gods- och persontransporter har E4 en parallell funktion med Södra stambanan. I detta 

perspektiv kompletterar de varandra. I ett mer lokalt och regionalt perspektiv har de helt olika 

funktion eftersom avståndet mellan dem är stort. I detta perspektiv har banan mellan Värnamo och 

Jönköping, samt i viss mån Skånebanan och Markarydsbanan, kopplingar till E4. Många orter längs 

E4 har inga eller bristfälliga resmöjligheter med järnväg. För kollektivtrafiken är därför regional- och 

interregional busstrafik mycket viktig på sträckan. 

Väg 26 fyller en viktig funktion för långväga godstransporter och för långväga resor, såväl tjänsteresor 

som fritidsresor och turism, bland annat för vintersport. Hela vägen är även viktig för arbetspendling 

och betydelsen ökar kring de större orter som vägen sammanbinder. Vägen har en koppling till 

hamnen i Halmstad. Mellan Halmstad och Smålandsstenar är den parallell med järnväg, men 

järnvägen har en begränsad trafik. Mellan Smålandsstenar och Jönköping finns järnväg via Värnamo. 

Busstrafiken är den viktigaste kollektivtrafiken på de flesta sträckor.  

Södra Stambanan är en central del av Sveriges järnvägsnät. Den har en viktig funktion för godstrafik 

och för både långväga personresor och arbetspendling. Banan har en viktig funktion för transittrafik 

och gods- och persontrafik mot kontinenten och innefattar ett antal viktiga noder för omstigning för 

persontrafik, men också utpekade godsterminaler. En speciell förutsättning är att Södra stambanan 

inte angör de större orterna längs stråket utan att dessa ansluter via anslutande banor exempelvis 

Kristianstad, Växjö och Jönköping. Detta medför ett betydande antal resor med byte i noderna 

Hässleholm, Alvesta, Nässjö och Mjölby där bristande punktlighet och kapacitet får stora 

konsekvenser. Banan trafikeras av genomgående Öresundståg mellan Kalmar via Växjö respektive 

Karlskrona via Kristianstad och Malmö/Danmark. 

Skånebanan har en viktig funktion för godstrafik och för både långväga personresor och 

arbetspendling. De är viktiga för matning till Hässleholm för längre resor på Södra Stambanan från 

Helsingborg. Den har motsvarande matningsfunktion till Västkustbanan i Helsingborg. Sträckan 

väster om Hässleholm är viktig för omledning, särskilt sträckan Åstorp–Kattarp som inte har någon 

reguljär trafik, men som har en stor potential för snabbare tåg till Helsingborg i kombination med 
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Västkustbanan. Banan är parallell med regionala vägar som den kompletterar och den är en viktig 

koppling till hamnen i Helsingborg för både godstrafik och personresor med färjorna.  

Godsvolymerna är stora på banan Älmhult–Olofström, och en överflyttning till lastbil skulle få stora 

negativa konsekvenser i vägsystemet. Banan Värnamo–Landeryd har en viss funktion för 

arbetspendling och för långväga resor, men begränsas av långa restider och att flera större tätorter i 

området inte ligger vid banan. På banorna Jönköping–Vaggeryd/Nässjö–Värnamo är det främst 

sträckan Jönköping–Värnamo som är viktig för arbetspendling och för godstrafik till utpekade 

terminaler i Jönköpingsnoden. Sträckan Nässjö–Värnamo har en betydande potential som framtida 

omledningsbana tillsammans med delar av Kust till kust-banan. Sträckan Jönköping–Värnamo är 

parallell med E4 och banans låga standard medför att vägtrafiken dominerar. 

Hamnarna i Sydsverige är viktiga för hela landets gods- och persontransporter mot kontinenten. 

Helsingborg är stor containerhamn med bland annat mycket livsmedel och färjetrafik. Helsingborgs 

hamn har koppling till E4 och E6 samt Skånebanan och Västkustbanan/Godsstråket genom Skåne. 

Färjetrafiken mot Helsingör i Danmark är ett viktigt komplement till Öresundsbron. Malmö hamn är 

stor containerhamn, men även roro och bulk samt färjetrafik. Malmö hamn har koppling till E6, E20, 

E65, Södra stambanan, Västkustbanan och Godsstråket genom Skåne. Hamnen har färjetrafik mot 

Travemünde i Tyskland. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Stråket mot Mellansverige: (Köpenhamn, Danmark)–Malmö/ 

Helsingborg–Jönköping/Nässjö–Östergötlands länsgräns/Boxholm–

(Stockholm) 

 

Prioriterade                

brister 

 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Södra stambanan 

Bristande kapacitet, 

användbarhet och 

robusthet 

Sävsjö station, 

tillgänglighetsanpassning 

Älmhult–Hässleholm, 

kontaktledning 

Flackarp–Arlöv, utbyggnad 

till flerspår 

Lund (Högevall)–Flackarp, 

fyrspår 

Alvesta, triangelspår 

Hässleholm–Lund, 

höghastighetsbana 

Linköping–Jönköping, 

kapacitetsproblem och 

långa restider 

Hässleholm–Jönköping, 

kapacitetsproblem och 

långa restider 

 

E4, genom Jönköping 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och robusthet 

  

E4, trafikplats Ljungarum, 

genomgående körfält  

E4 genom Jönköping, 

additionskörfält 

 



88 
 

E4, vid Ljungby 

Bristande kapacitet och 

miljö 

  E4, Ljungby–Toftanäs  

Skånebanan 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

  

Åstorp–Hässleholm, 160 

km/tim 

Hässleholm–Helsingborg, 

förlängt mötesspår och höjd 

hastighet 

 

Bana Älmhult–Olofström 

(Sydostlänken) 

Bristande användbarhet 

och robusthet 

 Älmhult–Olofström, spår   

Bana Värnamo-

Jönköping och 

Vaggeryd–Nässjö  

Bristande kapacitet, 

användbarhet och 

robusthet 

  

Värnamo–

Jönköping/Nässjö, 

elektrifiering och höjd 

hastighet 

 

Malmö,         

Kollektivtrafik och cykel 

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet och miljö 

  

Sverigeförhandlingen: 

Malmö, stadsbusslinje (EL-

MEX och EL-bussar) 

Malmö, cykelobjekt 

 

Helsingborg, 

Kollektivtrafik och cykel 

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet och miljö 

  

Sverigeförhandlingen: 

 Helsingborg, kollektivtrafik 

Helsingborg, cykelobjekt 

 

Lund,            

Kollektivtrafik och cykel  

Bristande 

användbarhet, 

kapacitet och miljö 

  

Sverigeförhandlingen: 

 Spårväg Lund C–ESS 

Lund, cykelobjekt 

(cykelbanor och 

cykelgarage) 

 

Helsingborg–Helsingör 

Bristande användbarhet 

och kapacitet 

  

  

Helsingborg–Helsingör, 

behov av ny fast förbindelse 
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Kvarstående betydande brister 

På E4 vid Jönköping kommer det att kvarstå betydande brister i kapacitet i trafikplats Ekhagen 

(riksväg 40). På riksväg 26 kommer det att kvarstå betydande brister i säkerhet och användbarhet 

mellan gränsen mot Hallands län och Gislaved.  

På Malmö godsbangård kommer det att kvarstå brister i kapacitet och användbarhet. 

På Skånebanan, Hässleholm–Helsingborg kommer det att kvarstå betydande brister i användbarhet, 

kapacitet, robusthet och punktlighet.  

På järnvägen Älmhult–Olofström kommer det att kvarstå betydande brister användbarhet, kapacitet 

och robusthet samt säkerhet vid plankorsningar. På delar av järnvägen Nässjö–Värnamo–Landeryd– 

(Halmstad) kommer det att kvarstå betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet och 

punktlighet samt säkerhet vid plankorsningar. 

 

7.4. Sydöstra kuststråket: Malmö–Kristianstad–Karlskrona–Kalmar–
Östergötlands länsgräns/Hultsfred/Bjärka–Säby–(Linköping/Norrköping) 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: E22  

Järnväg: Skånebanan, Blekinge kustbana, Kristianstad–Åhus, Stångådalsbanan/Tjustbanan 

Farled: farled 261 till Karlshamns hamn, farled 271 till Karlskronas hamn, farled 335 till Oskarshamns 

hamn 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

E22 fyller en viktig funktion för långväga godstransporter och för långväga resor, såväl tjänsteresor 

som fritidsresor och turism. Den är en viktig förbindelse till betydande turistområden som Österlen, 

Öland och skärgårdsområden i Blekinge och Kalmar län. Dock är det väldigt lite trafik som använder 

hela sträckan, utan det finns två huvuddelar: en öst-västlig och en nord-sydlig, där sträckan mellan 

Karlskrona och Kalmar är överlappande. Hela vägen är även viktig för arbetspendling och betydelsen 

ökar kring de större orter som vägen sammanbinder. E22 har viktiga kopplingar till hamnarna i 

Karlshamn, Karlskrona och Oskarshamn. Mellan Malmö och Karlskrona har E22 en parallell funktion 

med delar av Södra stambanan, Skånebanan och Blekinge kustbana, där de kompletterar varandra. 

Även om sträckan trafikeras med genomgående Öresundståg, så är restiderna långa. Mellan 

Karlskrona och Kalmar finns en kompletterande möjlighet att resa på Kust till Kust-banan via 

Emmaboda.  

Skånebanan och Blekinge kustbana har en viktig funktion för godstrafik och för både långväga 

personresor och arbetspendling. De är viktiga för matning till Hässleholm för längre resor på Södra 

stambanan från Kristianstad och från Blekinge, och trafikeras av genomgående Öresundståg mellan 

Karlskrona och Malmö/Danmark. Godstrafiken är viktigast i västra delen. Banan är delvis parallell 
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med E22 och delvis med flera regionala vägar som den kompletterar. Den har en viktig koppling till 

hamnarna i Karlshamn och Karlskrona för både godstrafik och personresor med färjorna. 

Banan mellan Kristianstad och Åhus används enbart för godstransporter. 

Stångådalsbanan/Tjustbanan har en viss funktion för arbetspendling och för långväga resor, men 

begränsas av långa restider. Banorna matar till Södra stambanan i Linköping. Godstrafiken är viktig på 

vissa delsträckor, särskilt Mönsterås–Kalmar. Stångådalsbanan har en koppling till hamnen i 

Oskarshamn. 

Karlshamns hamn har både bulk, container och roro samt färjetrafik. Karlshamn har koppling till E22, 

Blekinge kustbana och Skånebanan, och färjetrafik till Klaipeda i Litauen. Karlskronas hamn är främst 

en färjehamn med roro och container. Karlskrona har koppling till E22, Blekinge kustbana och Kust 

till kust-banan (Emmaboda–Karlskrona). Hamnen har färjetrafik till Gdynia i Polen. Oskarshamn är 

färjehamn och har även andra funktioner. Oskarshamn har koppling till E22 och Stångådalsbanan och 

har färjetrafik till Gotland. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Sydöstra kuststråket: Malmö–Kristianstad–Karlskrona–Kalmar–

Östergötlands länsgräns/Hultsfred/Bjärka–Säby–

(Linköping/Norrköping) 

 

Prioriterade                

brister 

 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Skånebanan, 

Hässleholm–Kristianstad  

Bristande kapacitet och 

robusthet 

  Kapacitetsåtgärder i Skåne  

E22 m.fl. vägar i Skåne 

Bristande användbarhet 

  

Superbussar i Skåne, 

åtgärder i statlig 

infrastruktur 

 

E22, Genom Lund 

Bristande kapacitet och 

säkerhet 

  
E22 Trafikplats Lund S 

E22 Trafikplats Ideon 

 

E22 Hörby–Kristianstad 

Bristande kapacitet, 

säkerhet miljö och hälsa 

 
Kristianstad,                       

bro över Helge å 

E22 Hurva–Vä etapp 

Linderöd –Vä: Sätaröd–Vä 

och förbi Linderöd 
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E22, Kristianstad–

Bromölla 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och hälsa 

  E22 Fjälkinge–Gualöv  

E22, Ronneby–

Karlskrona 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och hälsa 

  E22 Ronneby Ö–Nättraby  

E22, Karlskrona–Kalmar 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och hälsa 

  

E22 Lösen–Jämjö  

E22 Förbi Bergkvara 

 

E22, Kalmar–Västervik 

Bristande kapacitet, 

säkerhet, miljö och 

hälsa 

Faunapassage 

Mötesseparering 

 E22 Gladhammar–

Verkebäck 

 

Blekinge kustbana 

Bristande kapacitet, 

användbarhet och 

robusthet 

Mellanblocksignal Fjälkinge  

Blekinge kustbana, 

mötesspår och 

hastighetshöjning (etapp 1) 

 

 

Kvarstående betydande brister 

På E22 kommer det att kvarstå betydande brister i säkerhet och användbarhet på sträckan genom 

Mönsterås.  

På Skånebanan, Hässleholm–Kristianstad och Blekinge kustbana kommer det att kvarstå betydande 

brister i användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlighet. På Stångådals- och Tjustbanan kommer 

detta att kvarstå betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet, punktlighet och säkerhet. 

 

7.5. Södra tvärstråket: (Halmstad/Göteborg)–Hallands/Västra Götalands 
länsgräns–Växjö–Kalmar/Karlskrona  

Följande infrastruktur ingår 

Väg: riksväg 25  

Järnväg: Kust till kust-banan 
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Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Väg 25 fyller en viktig funktion för långväga godstransporter och för långväga resor, såväl tjänsteresor 

som fritidsresor och turism. Den är en viktig förbindelse till Öland. Hela vägen är även viktig för 

arbetspendling och betydelsen ökar kring de större orter som vägen sammanbinder. 

Vägen har en koppling till hamnen i Halmstad. Den är en viktig koppling till E4 vid Ljungby och ett 

snabbare alternativ till väg 26 mellan Halmstad och Jönköping. Mellan Alvesta och Kalmar är den 

parallell med Kust till kust-banan och de har kompletterande funktion. Väster om Alvesta saknas 

järnväg och busstrafiken är viktig där.  

Kust till kust-banan har en viktig funktion för godstrafik och för både långväga personresor och 

arbetspendling. Den är viktig för matning till Alvesta för längre resor på Södra stambanan från många 

orter längs banan, och trafikeras genomgående av Öresundståg mellan Kalmar och Malmö/Danmark. 

Sträckan mellan Värnamo och Alvesta har en potential för omledning tillsammans med banan Nässjö–

Värnamo. Banan är parallell med delar av väg 25 och regionala vägar, och har koppling till hamnen i 

Karlskrona. På grund av långa restider har flyget en viktig roll för resor till Stockholm från Ronneby, 

Kalmar och Växjö flygplatser. Matning till Södra stambanan i Alvesta är därför viktigast för andra 

långväga resrelationer. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Södra tvärstråket: (Halmstad/Göteborg)–Hallands/Västra Götalands 

länsgräns–Växjö–Kalmar/Karlskrona 

 

Prioriterade                

brister 

 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Kust till kustbanan 

Bristande kapacitet och 

punktlighet 

Mellanblocksignal Alvesta– 

Rydaholm 
Värnamo, Ställverk Skruv, mötesstation 

 

Rv 25 Glamshult 

(länsgränsen)–Alvesta 

Bristande säkerhet och 

användbarhet 

  

Rv 25 Boasjön–Annerstad  

Rv 25 Sjöatorp–Alvesta V 

(inkl. trafikplats) 

 

Rv 25, Växjö–Kalmar 

Bristande kapacitet och 

säkerhet 

  Rv 25 Österleden i Växjö  
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Kvarstående betydande brister 

På riksväg 25 kommer det att kvarstå betydande brister i säkerhet på sträckan Glamshult–Boasjön och 

Hovmantorp–Lessebo.  

På Kust till kust-banan kommer det att kvarstå betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet 

och punktlighet. 

 

7.6. Norra tvärstråket: (Göteborg/Mariestad)–Västra Götalands 
länsgräns/Falköping–Jönköping–Nässjö–Västervik 

Följande infrastruktur ingår 

Väg: riksväg 40, riksväg 26  

Järnväg: Jönköpingsbanan, Banorna Nässjö–Vetlanda/Nässjö–Eksjö–Hultsfred 

Stråkets funktion och trafikslagsövergripande förhållanden 

Väg 40 fyller en viktig funktion för långväga godstransporter och för långväga resor, såväl tjänsteresor 

som fritidsresor och turism. Vägen är den kortaste och snabbaste vägförbindelsen mellan Göteborg 

och Stockholm, tillsammans med E4. Den är en viktig förbindelse till turistområden i Vimmerby och 

skärgården i Kalmar län. Hela vägen är även viktig för arbetspendling och betydelsen ökar kring de 

större orter som vägen sammanbinder. För långväga gods- och persontransporter på hela sträckan 

mellan Göteborg och Stockholm har sträckan en parallell funktion med Västra stambanan. I detta 

perspektiv kompletterar de varandra. I övrigt har de helt olika funktion eftersom avståndet mellan 

dem är stort.  

På sträckorna Göteborg–Jönköping och Borås–Jönköping är resmöjligheterna med tåg betydligt 

längre och vägen har en dominerande roll. På sträckan Jönköping–Nässjö är vägen parallell med 

järnvägen. På denna sträcka har tågtrafiken en viktig roll för arbetspendling och som matning till 

Södra stambanan. Öster om Nässjö har järnvägen en låg standard och vägen har en dominerande roll. 

För kollektivtrafiken är därför regional- och interregional busstrafik mycket viktig på hela vägsträckan. 

Väg 26 fyller en viktig funktion för långväga godstransporter och för långväga resor, såväl tjänsteresor 

som fritidsresor och turism, särskilt vintertid. Hela vägen är även viktig för arbetspendling och 

betydelsen ökar kring de större orter som vägen sammanbinder. Mellan Jönköping och 

Falköping/Skövde är vägen parallell med Jönköpingsbanan. Här kompletterar väg och järnväg 

varandra. Busstrafiken är den viktigaste kollektivtrafiken på de flesta sträckor.  

Jönköpingsbanan är en viktig förbindelse mellan Södra och Västra stambanan. Den har viktiga 

funktioner för godstrafik och för både långväga personresor och arbetspendling. Den är viktig för 

matning till stambanorna i Nässjö respektive Skövde/Falköping. Vissa tåg fortsätter till Göteborg utan 

byte. Banan är viktig för omledning. Banan är parallell med delar av väg 26, 40 och 47 och har en 

kompletterande funktion. Den är även viktig för godstrafik mot Göteborgs hamn. 
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Banorna Nässjö–Vetlanda/Nässjö–Eksjö–Hultsfred har en viss funktion för arbetspendling och för 

långväga resor, men begränsas av långa restider. Matar till Södra Stambanan. Godstrafik på vissa 

delsträckor. Främst sträckan Nässjö–Eksjö som har relativt god standard är viktig för arbetspendling. 

Banorna är parallella med väg 40 eller regionala vägar. 

Prioriterade brister och förslag till åtgärder  

Norra tvärstråket: (Göteborg/Mariestad)–Västra Götalands 

länsgräns/Falköping–Jönköping–Nässjö–Västervik 

 

Prioriterade                

brister 

 

Exempel                 

trimnings- och 

miljöåtgärder 

Exempel        

reinvesteringar 

Namngivna 

investeringar 
Utpekad brist 

Rv 26 Jönköping–

Slättäng (länsgränsen) 

Bristande säkerhet och 

användbarhet 

  

Rv 26 Månseryd–Mullsjö 

 

Rv 26 Hedentorp–Månseryd 

 Rv 26 Mullsjö–Slättäng  

Rv 40, Nässjö–Vimmerby 

Bristande kapacitet, 

säkerhet och miljö 

  

Rv 40 Nässjö–Eksjö  

Rv 40 förbi Eksjö 

 

Jönköpingsbanan 

Bristande kapacitet och 

robusthet 

Mellanblocksignaler 

Forserum, planskild 

plattformsförbindelse 

 

Falköping–Sandhem–

Nässjö, 

hastighetsanpassning 160 

km/tim och ökad kapacitet 

 

Västra stambanan/ 

Jönköpingsbanan, 

Göteborg–Borås–

Jönköping 

Bristande kapacitet, 

användbarhet och 

användbarhet 

   

Borås–Jönköping, 

kapacitetsproblem och 

långa restider 

 

Kvarstående betydande brister 

På riksväg 40, sträckan Västra Götalands länsgräns–Haga i Jönköping och sträckan Ekhagen–Åkarp, 

kommer det att kvarstå betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet, punktlighet och 

säkerhet. På sträckan Eksjö–Mariannelund kommer det att kvarstå betydande brist i användbarhet. På 

sträckan Toverum–Hyttan kommer det att kvarstå betydande brist i säkerhet. På Jönköpingsbanan 

kvarstår betydande brister i användbarhet, kapacitet, robusthet och punktlighet. På järnvägarna 
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Nässjö–Vetlanda och Nässjö–Eksjö–Hultsfred kommer det att kvarstå brister i användbarhet, 

kapacitet, robusthet och punktlighet samt säkerhet vid plankorsningar. 

 


