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Figur 1 Karta över Flens tätort med studiens utredningsområde markerad.  
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Sammanfattning 

Trafikverket har tillsammans med Flens kommun och Region Sörmland genomfört en 

åtgärdsvalsstudie för Variaövergången, en plankorsning över västra stambanan i centrala Flen. Över 

200 tåg trafikerar dagligen Västra stambanan vilket påverkar framkomlighet och tillgänglighet i 

staden. Vidare anses trafiksäkerheten också påverkas negativt då risk för spårspring föreligger.  

 

Syftet med denna studie har varit att identifiera och konkretisera problem och brister som föreligger 

Variaövergången. Vidare har det syftats till att föreslå åtgärder som direkt kopplas till nämnda 

problem och brister. 

 

Transportpolitiska, regionala och lokala mål studerades, projektspecifika mål formulerades.  

 

Åtgärdsförslagen genererades fram först via workshop med intressenter (föreningar, organisationer, 

myndigheter) genom att följa fyrstegsprincipen. Därefter analyserades åtgärdsförslagen och huruvida 

de kunde kopplas till identifierade problem och brister samt om de kunde leda till att uppnå 

formulerade mål. De förslag som inte kopplas till problem, brister och/eller mål sorterades bort. Detta 

arbete resulterade i nio åtgärdspaket som därefter delades in i genomförandeperioder utifrån kort, 

medellång och lång sikt samt vilka aktörer som ska ansvara för genomförande och finansiering. 

Parallellt med åtgärdsvalsstudien genomförde Trafikverket en funktionsutredning som visade att två 

av de nio paketen inte var genomförbara. Arbetsgruppen valde därför att sortera bort dessa samt ett 

tunnelalternativ baserat på tidigare studie1. Det slutgiltiga resultatet av de framtagna åtgärdspaketen 

som föreslås presenteras i tabellen nedan. 

 

Åtgärdspaket Tids-

perspektiv 

Ungefärlig 

kostnad i 

SEK 

Genom-

förande 

Förvaltning Finansiering 

Vaksamhet Kort 12 000 Flens 

kommun 

Flens 

kommun 

Flens kommun 

Säkerhetsåtgärd Kort 220 000 Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utbildning Kort 50 000 Flens 

kommun 

Flens 

kommun 

Flens kommun 

Gång och cykel Medel 740 000 Flens 

kommun 

Flens 

kommun 

Flens kommun 

Attraktivitet Medel 480 000 Flens 

kommun 

Flens 

kommun 

Flens kommun 

Planskildhet för 

alla 

Lång 53 000 000  Flens 

kommun/ 

Trafikverket 

Trafikverket Flens kommun/ 

Trafikverket/ 

Region Sörmland 

Planskildhet för 

alla inkl. trappor 

Lång 54 000 000 Flens 

kommun/ 

Trafikverket 

Trafikverket Flens kommun/ 

Trafikverket/ 

Region Sörmland 

                                                           
1 VBB VIAK för Flens Kommun, 1993 Planskild korsning av södra stambanan i Flen, Förstudie 
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För dessa åtgärdspaket genomfördes även samlade effektbedömningar där de fem första, mindre 

omfattande paketen genomfördes i en förenklad mall medan paketen för planskildhet bedömdes 

utifrån Trafikverkets plankorsningsmodell. 

 

Kommunen och Trafikverket kommer att nyttja åtgärdsvalsstudien som underlag i arbetet framöver 

genom att i respektive verksamhet ställa åtgärderna mot varandra, identifiera vilka som är 

genomförbara samt när i tid de skulle vara möjliga att genomföra. Därefter tas en avsiktsförklaring 

fram mellan aktörerna för att säkerställa ett effektivt genomförande.  
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1. Bakgrund  

I detta kapitel beskrivs åtgärdsvalsstudiens bakgrund samt motiven för studiens genomförande. 

Åtgärdsvalsstudiens process beskrivs också översiktligt. 

 

Flens kommun har omkring 17 000 invånare och är belägen mitt i Sörmland. Stockholm och flera 

andra stora städer ligger inom pendlingsavstånd. I kommunen är tillverkning, bygg och jordbruk de 

största privata näringarna med besöksnäringen på stark frammarsch. Kommunen är den största 

arbetsgivaren med sina 1900 anställda 2. 

 

Genom Flen går järnvägen (Västra stambanan) som förbinder Stockholm och Göteborg. Järnvägen 

trafikeras av snabbtåg, regionaltåg, fjärrtåg samt godståg. Längs Västra stambanan finns fortfarande 

ett antal plankorsningar. Trafikverket verkar däremot för att minska antalet och öka för att säkerheten 

vid de plankorsningar som finns kvar 3. 

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Variaövergången är en plankorsning på Salstagatan/Variagatan som har varit en problempunkt i 

många år med bristande framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för de trafikslag som korsar 

järnvägen. Järnvägen utgör en barriär genom Flen vilket har en direkt påverkan på stadens utveckling 

och infrastrukturplanering. Söder om järnvägen finns en stor andel bostäder medan det i norr finns 

målpunkter som till exempel skola, centrumverksamheter och industriverksamheter. Drygt hälften (56 

procent) av Flens befolkning bor idag på södra sidan om järnvägen. I dagsläget har Flens tätort två 

passager över/under järnvägen utöver Variaövergången. De är utformade som en planskild tunnel för 

gång- och cykeltrafik väster om järnvägsstationen och som en bro mellan norra och södra Kungsgatan. 

Stadsutvecklingen och ökade trafikflöden i kombination med ökat antal bomfällningar leder till en 

alltmer ansträngd trafiksituation. Köbildningar leder till utsläpp, belastning av det kommunala 

vägnätet samt stress och missnöje hos korsande trafikanter. 

 

Skolorna i Flens tätort har centraliserats under hösten 2018 vilket innebär att skolverksamheten i 

bland annat Salstaområdet flyttats norr om järnvägen. Centraliseringen till Stenhammarskolan 

innebär att cirka 400 elever i åldrarna 6–15 år behöver korsa järnvägen dagligen vilket medför en oro 

för såväl familjer som skolverksamheten med avseende på trafiksäkerhet och trygghet. Utöver 

skolornas centralisering har kommunen utökat verksamheterna norr om järnvägen med bland annat 

Svenska för invandrare (SFI) och en familjecentral planeras mellan aktivitetshuset och 

Stenhammarskolan. Detta bidrar till ökad trafik som ska korsa järnvägen. 

 

Samtidigt som järnvägen utgör en barriär är den också en tillgång för Flens kommun och har ett stort 

samhällsekonomiskt värde. Hinder och förseningar för tågtrafiken kan få stora samhällsekonomiska 

konsekvenser. 

                                                           
2 Flen.se, https://flen.se/om-flen/, hämtat 2018-08-29  

3 Trafikverket.se, https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/Din-sakerhet-vid-

jarnvag/Plankorsningar/, hämtat 2018-08-29  
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1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Arbetet har bedrivits i projektform med Maria Tegnelius som Trafikverkets projektledare och Sandra 

Hollås som biträdande projektledare. Upphandlad konsult för arbetet har varit Sweco Society. Erik 

Fransson har varit uppdragsledare och Lars Bolling har varit processledare. Projektets arbetsgrupp har 

utöver Trafikverket bestått av Flens kommun, representerad av Tomas Bonér och Anna Dejerud samt 

Region Sörmland, representerad av Fredrik Högberg.  Arbetsgruppen har främst deltagit under 

arbetsgruppsmöten och workshops samt bistått med underlagsmaterial och granskning.  

 

Projektets styrgrupp består av Fredrik Högberg, Region Sörmland, Håkan Bergsten, Flens kommun 

och Lina Bertilsson, Trafikverket. Då det inte har framkommit några motstridiga mål eller problem i 

arbetet har inte styrgruppen behövts kallas in. 

 

Den metodik som har använts under arbetet utgår från fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är ett 

förhållningssätt som beskriver hur ett transportsystem kan analyseras och utformas för att möta 

efterfrågan med minsta möjliga omvärldspåverkan och resursförbrukning. De fyra stegen i 

fyrstegsprincipen är 1) tänk om: åtgärder som kan påverka behovet av transporter och val av 

transportsätt, 2) optimera: åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig infrastruktur och fordon, 

3) bygg om: begränsade ombyggnadsåtgärder, samt 4) bygg nytt: nyinvesteringar och större 

ombyggnadsåtgärder.  

 

Arbetet med en åtgärdsvalsstudie delas in i fyra olika faser: 1) initiera, 2) förstå situationen, 3) pröva 

tänkbara lösningar, samt 4) forma inriktning och rekommendera åtgärder. Metoden grundar sig på en 

genomgående dialog mellan de olika aktörer som berörs av studien. Resultatet blir ett effektbedömt 

åtgärdsförslag med en ansvarig part för respektive åtgärd. Figur 2 visar arbetsprocessen.  

 

 

Figur 2 - Principiell metodik för en åtgärdsvalsstudie 
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Initiera  

Trafikverket beslutade år 2017 att genomföra en åtgärdsvalsstudie benämnd Åtgärdsvalsstudie - 

Bristande framkomlighet genom Flen, Variaövergången. Beslutet grundar sig på att järnvägen utgör en 

barriär i staden och har därmed en avgörande betydelse för stadsutvecklingen.  

 

Efter Trafikverkets beslut att genomföra en åtgärdsvalsstudie bjöds Flens kommun, Region Sörmland 

samt Kollektivtrafikmyndigheten in till att delta i en arbetsgrupp. Kollektivtrafikmyndigheten tackade 

dock nej då ingen kollektivtrafik trafikerar Variaövergången. Arbetsgruppen har varit aktiv och har 

haft dialoger via Skype samt fysiska arbetsmöten vid ett flertal tillfällen under arbetsprocessen. Utöver 

arbetsgruppen finns fler intressenter där ytterligare ett antal berörda organisationer ingår. Två 

workshops med intressenterna har genomförts. 

 

Förstå situationen 

Den första workshopen med intressentgruppen ägde rum i april 2018 i Flen. Identifiering och 

precisering av nuvarande brister och problem genomfördes. Flens kommun presenterade sina 

utvecklingsplaner för Flen och gav ett kommunalt perspektiv på förutsättningarna. Trafikverket 

redogjorde för det nationella perspektivet, Västra stambanans betydelse för kommunen och för 

samhället i stort. Resultatet från workshop 1 analyserades och bearbetades vidare med syftet att 

fördjupa och konkretisera Variaövergångens behovs- och problembeskrivning.  

 

Utöver behovs- och problembeskrivning arbetades målformuleringar fram genom diskussioner i 

arbetsgruppen. Målen ses ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Ett uppnått mål visar sig 

genom till exempel färre köbildningar och därmed också minskade utsläpp.  

 

Pröva tänkbara lösningar 

En andra workshop med intressentgruppen genomfördes i maj 2018, med fokus på framtagande av 

åtgärdsförslag. Resultatet från workshopens åtgärdsgenerering analyserades och kopplades till 

fyrstegsprincipen och åtgärdsvalsstudiens mål. Detta resulterade i en bruttolista med åtgärder. 

Bruttolistan analyserades sedan vidare av arbetsgruppen.  

 

Under hösten 2018 genomfördes konsekvensbedömningar av kvarvarande åtgärder. Bedömningarna 

baserades på framtagna målformuleringar. 

 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Sista steget i processen har arbetats fram av Trafikverket och har förankrats i arbetsgruppen. 

Inriktningen presenteras i kapitel 6 och är ett resultat av hela denna åtgärdsvalsstudie. 

1.3. Tidigare planeringsarbete 

 

Planskild korsning av Västra stambanan i Flen 

En förstudie som handlar om Variaövergången genomfördes av VBB VIAK för Flens kommun år 1993. 

Förstudien beskriver möjligheten att ersätta plankorsningen med en planskild korsning. Studien 

redogör översiktligt för geotekniska förutsättningar och jämför förslagen: Järnvägsbro, vägbro samt 

vägtunnel. VA- anläggningar eller miljökonsekvensbeskrivningar inkluderades inte i studien. 

Resultatet av förstudien visar att både Vägverket och Banverket rekommenderar alternativet vägbro.  
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1.4. Anknytande planering 

I följande avsnitt redovisas pågående utredningar och planer med kopplingar till åtgärdsvalsstudien. 

Några av dem har bidragit till åtgärdsvalsstudiens mål.  

 

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029, Trafikverket 

Den nationella planen för transportsystemet är en långsiktig, ekonomisk planering för 

transportsystemet som innefattar väg, järnväg, sjö och luftfart. Planen redovisar vad som behöver 

göras samt var och vilken budget som avsätts för respektive åtgärd. Trafikverket utgår från att 

prioritera den befintliga infrastrukturen och att effektivisera den4. 

 

Åtgärdsplanen som tagits fram för att säkra funktionen i transportsystemet redovisar namngivna 

underhålls- och reinvesteringsåtgärder för både väg och järnväg. Bland andra nämns TGOJ-banan 

mellan Flen och Eskilstuna och Västra stambanan mellan Järna och Katrineholm. Åtgärderna syftar 

till att säkerställa robustheten. Åtgärder för spår innebär till exempel spår- och spårväxelbyten. Vidare 

föreslås att namngivna reinvesteringar ska genomföras under första halvan av planperioden5. 

 

Länstransportplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029  

Länstransportplanen tas fram av Region Sörmland och behandlar den regionala 

transportinfrastrukturen. En länstransportplan kan omfatta åtgärder och investeringar som inte 

omfattas av det nationella nätet. I gällande länstransportplan nämns åtgärdspaket för trafiksäkerhet i 

Flens kommun utifrån identifierade framkomlighets- och trafiksäkerhetsproblem, framförallt för väg 

55 genom Flen. 

 

Fördjupad översiktsplan för Flens tätort 

En översiktsplan är ett kommunalt dokument som redogör för hur man vill att kommunen ska 

utvecklas. En fördjupad översiktsplan är mer detaljerad och omfattar i detta fall Flens tätort. I 

samband med framtagandet av översiktsplanen samråder kommunen med Länsstyrelsen, 

angränsande kommuner och medborgarna. I den fördjupade översiktsplanen återfinns planer på ny 

exploatering i området. Slottsskogen är ett av de utpekade exploateringsområdena vars sydligaste del 

angränsar till Drottninggatan nordväst om Variaövergången.  

 

Drottninggatan 

Drottninggatan går parallellt med Västra stambanan i centrala Flen. Norr om Drottninggatan ligger 

Stenhammarskolan som efter skolverksamhetens centralisering har mellan 900 och 1000 elever 

(förskoleklass upp till årskurs 9) 6.  

 

Intill korsningen mellan Variagatan och Drottninggatan ligger aktivitetshuset Skjortan som är ett 

centrum för olika verksamheter, till exempel kultur- näringslivs- och föreningsverksamheter, svenska 

                                                           
4 Trafikverket.se, https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-

beslutsunderlag/Nationell-planering/vad-ar-nationell-transportplan/ , hämtat 2018-06-25  

5 Trafikverket, 2017 Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

6 Flen.se, https://flen.se/barn-utbildning/grundskola/skolor-i-flen/, hämtat 2018-08-31  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/vad-ar-nationell-transportplan/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/vad-ar-nationell-transportplan/
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för invandrare (SFI), Friskis & Svettis, ungdomsgård med mera. De blandade verksamheterna har 

olika målgrupper och aktivitetshuset besöks därför av många besökare i olika åldrar varje dag. På 

Drottninggatan, vid aktivitetshuset, passerar cirka 1700 fordon varje dygn7. Till dessa räknas även 

tunga fordon som hänvisas att korsa järnvägen via den befintliga planskildheten. På Norra Kungsgatan 

norr om planskildheten passerar cirka 5700 fordon per dygn.  

 

Det planeras även för en familjecentral intill Drottninggatan. Socialförvaltningen samt barn-, 

utbildning- och kulturförvaltningen är involverade i arbetet med att upprätta familjecentralen. 

Placeringen blir mellan Skjortan och Stenhammarskolan och förväntas få många besökare. 

 

Söder om Drottninggatan ligger Volvo Parts AB. Lokaliseringen av verksamheten innebär en 

betydande andel tung trafik i området. Kombinationen av skolan, den tunga trafiken samt övrig trafik 

på Drottninggatan kan tidvis innebära en komplex situation för skolbarn och övriga oskyddade 

trafikanter som har för avsikt att korsa gatan. 

 

På Drottninggatan planeras en ombyggnad som åtgärdsvalsstudien till en början behövde förhålla sig 

till och samspela med. Detta utredningsarbete tog dock ett uppehåll för att invänta resultatet från 

åtgärdsvalsstudien. 

 

Väg 55 förbi Flen (Vägverket, 2006) 

Väg 55 (Kungsvägen) skär igenom utkanten av Flens tätort och orsakar problem som genomfarter 

brukar vara förknippade med. Problemen är begränsad framkomlighet för passerande trafik, dålig 

tillgänglighet för lokal trafik då vägen utgör en barriär, osäker trafikmiljö för framförallt oskyddade 

trafikanter samt negativ påverkan på miljö och hälsa (buller, vibrationer, förorenad luft och farligt 

gods). Trafikverket tog år 2006 fram en utredning om väg 55 förbi Flen med tre mål:  

 Förbättrad framkomlighet för genomfartstrafik  

 Förbättrad boendemiljö och trafiksäkerhet i Flen  

 Stor miljöhänsyn vid vägutformning  

1.5. Sammanförande av flera behov/brister/problem 

Västra stambanan är idag hårt belastad. Det passerar över 200 tåg per dygn vilket kan leda till täta och 

långa bomfällningar. I anslutning till Variaövergången kan köer uppstå som en konsekvens av 

bomfällningarna.  

 

Flens tätort har två järnvägspassager för biltrafik, Variaövergången och en planskild korsning i öst via 

Kungsgatan. Båda korsningspunkterna nyttjas av motorfordon samt av oskyddade trafikanter. Det 

finns även en gång- och cykeltunnel i anslutning till järnvägsstationen.  

 

Den planskilda korsningen är en kraftigt trafikerad gata och är reglerad som gångfartsgata. 

Gångfartsgata innebär att gående ges prioritet i vägrummet och all övrig trafik har en 

hastighetsreglering på 7 kilometer i timmen. Regleringen kan under vissa tider på dygnet innebära 

framkomlighetsproblem för trafiken, inte minst för utryckningsfordon. Vidare trafikeras 

                                                           
7 NTF, 2016 Trafikmätning i Flen 
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gångfartsgatan och planskildheten av tunga transportfordon då dessa hänvisats till denna rutt till/från 

väg 55 istället för via Variaövergången och Salstagatan. Salstagatan har byggts om för att försvåra 

trafikering med tunga fordon vilket förstärker hänvisningen. 

1.6. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats 

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att på ett metodiskt sätt identifiera, föreslå och prioritera adekvata 

åtgärder som bidrar till att skapa förutsättningar för en god framkomlighet, tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för de trafikslag som nyttjar Variaövergången.   

 

Projektspecifika mål för åtgärdsvalsstudien är: 

 Förbättrad robusthet för tågtrafiken 

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet 

 Förbättrad framkomlighet 

 Förbättrad tillgänglighet 

 Förbättrad hållbarhet 

 

De projektspecifika målen beskrivs utförligare i kapitel 4. 
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2. Intressenter 

I följande kapitel beskrivs inledningsvis vad intressenter är och hur en intressentanalys genomförs. 

Därefter beskrivs hur analysen tillämpades för aktuellt projekt.  

2.1 Allmänt 

Intressentanalysen går ut på att identifiera intressenter som kan tänkas vara intresserade av projektet 

samt hur det intresset ser ut. Detta är väsentligt då intressenterna kan tänkas vilja påverka projektet 

och dess resultat. Intressenternas bidrag till projektet är en viktig del för att förstå dagens situation. De 

kan belysa motstridiga intressen såväl som intressen som ännu inte identifierats. 

2.2 Aktuellt projekt 

En intressentanalys genomfördes av arbetsgruppen där potentiella intressenter identifierades. Initialt 

genomfördes ett möte där alla tänkbara personer och grupper som kan påverka och påverkas listades. 

Därefter analyserades varje föreslagen intressent av projektets arbetsgrupp som också kategoriserade 

intressenterna efter relation till projektet, vilket möjliggjorde att en mer konkretiserad intressentgrupp 

kunde identifieras som bestod av kärn- och primärintressenter. Se tabell 1 för identifierade 

intressenter, utan rangordning.  

  

Tidigt i projektet beslutades att intressenternas bidrag till projektet skulle samlas in via dialogmöten i 

form av två workshops.  

 
Tabell 1 Lista över identifierade och inbjudna intressenter 

Intressenter Typ 

Trafikverket Offentlig aktör 

Socialförvaltningen, Flens kommun Offentlig aktör 

Barn-, utbildning- och kulturförvaltningen, Flens kommun Offentlig aktör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Flens kommun Offentlig aktör 

Sörmlandstrafiken Offentlig aktör 

Sörmland vatten Offentlig aktör 

Räddningstjänst Samhällsfunktion 

Polis Samhällsfunktion 

Stenhammarskolan Samhällsfunktion 

Gårdsjön Tonårsvård Samhällsfunktion 

FKAB, Flens fastighetsbolag Fastighetsägare 

Volvo Näringsliv och handel 

Taxi Näringsliv och handel 

Forum Flen Företagarförening  

Flens simsällskap Förening och intresseorganisation 

Aktivitetshuset Skjortan Förening och intresseorganisation 

PRO Förening och intresseorganisation 
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3. Avgränsningar 

3.1. Geografisk avgränsning 

Åtgärdsvalsstudiens geografiska avgränsning är det området som ligger i direkt anslutning till 

Variaövergången, se figur 3.  

 

 

Figur 3 Geografisk avgränsning för utredningen. 

3.1.1 Influensområde 

Längs med Drottninggatan, österut, finns flera olika verksamheter belägna. Volvos område sträcker sig 

söder om Drottninggatan mellan Variagatan och Norra Järnvägsgatan. Utöver det är bebyggelsen 

varierad med bland annat centrumverksamheter. Norr om Drottninggatan finns olika verksamheter i 

form av föreningar, Stenhammarskolan samt industriverksamhet närmast Kungsgatan. 

Drottninggatans centrala läge i kombination med intilliggande verksamheter gör att det är en väl 

trafikerad gata med tung trafik till och från industriverksamheterna. 

 

Väster om Variaövergången ligger ett område med idrottsverksamhet. Förutom sim- och sporthall 

finns exempelvis Hammarvallen med fotbollsplan. 

 

Salsta, området söder om Variaövergången, präglas till största delen av flerbostadshusen närmast 

Gårdsjön som uppfördes under 1960-talet. Här väntas ingen vidare bostadsexploatering i närtid. I 

området bor många barn som tar sig till skol- och idrottsverksamheter norr om järnvägen och som då 

nyttjar Variaövergången. Många nyanlända bor också i Salsta vilket innebär att hänsyn bör tas i 

projektet utifrån sociala och ekonomiska perspektiv.  

 



 
 

16 (48) 

 

 
 

 
 

Influensområdet presenteras i figur 4. 

 

 

Figur 4 Influensområde 

3.2 Avgränsning av innehåll och omfattning  

Utredningen innehåller alla trafikslag utom person- och godstrafik på järnväg. Åtgärdsvalsstudien 

fokuserar på tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet för övrig trafik. Järnvägen är en fast 

parameter som inte innefattas av nya åtgärdsförslag. Vidare avgränsas utredningen av de mål som 

tagits fram av arbetsgruppen, vilka beskrivs i avsnitt 4.3.  

3.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande 

Arbetsgruppen kom fram till att åtgärdsförslag som tas fram under projektets gång delas in i 

tidskategorierna kort, medellång och lång sikt. Åtgärder på kort sikt kan genomföras inom tre år, 

medellånga inom planperioden år 2018–2029 och på lång sikt efter år 2029. 
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4. Mål 

I detta kapitel beskrivs de gällande transportpolitiska målen, därefter regionala, lokala samt 

åtgärdsvalsstudiens specifika mål. 

 

De projektspecifika målen tas fram som ett underlag att nyttjas i fasen Pröva tänkbara lösningar. 

Genom en dialog i arbetsgruppen prövas vilka åtgärdsförslag som stämmer överens med de 

projektspecifika målen. 

4.1. Koppling till transportpolitiska mål 

För denna studie gäller de nationella transportpolitiska målen vilka endast beskrivs översiktligt. 

Transportpolitiken har ett övergripande mål vilket är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Målbilden preciseras genom ett funktionsmål 

och ett hänsynsmål.  

 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets 

utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 

god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska 

transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 

transportbehov.  

 

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Det är viktiga aspekter som ett hållbart 

transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det ska också bidra till det 

övergripande generationsmålet för miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till en ökad 

hälsa.  

4.2. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 

Både regionala och kommunala mål påverkar denna åtgärdsvalsstudie och i följande avsnitt 

sammanfattas de olika målen. För mer utförlig beskrivning hänvisas till respektive organisations 

styrdokument.  

 

Regionala mål   

På regional nivå finns olika dokument som beskriver mål och inriktningar för transportsystemets 

utveckling. Nedan listas de fem regionala och storregionala styrdokument som sammanvägs i 

Länstransportplanen för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029.  

 

Länstransportplanen 

Länstransportplanens övergripande mål med syfte att med prioriterade åtgärder och satsningar 

uppfylla såväl hänsynsmål som funktionsmål är att:  

 Främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet för alla målgrupper i samhället  

 Bidra till ökad trafiksäkerhet och trafikmiljö  

 Öka andelen hållbara transporter för en minskad klimatpåverkan  

 Stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnighet och regionförstoring  
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 Stödja tillväxt i länet genom att främja internationell tillgänglighet och näringslivets 
transporter  

 Verka för en hållbar och effektiv samhällsplanering under genomförandet av planen  

 

Sörmlandsstrategin 2020 

Sörmlandsstrategins syfte är att ta fram och fastställa en strategi för den regionala utvecklingen såväl 

som en samordning av arbeten för att kunna genomföra strategin. Strategin tas fram utifrån analyser 

av gällande förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och utveckling och tillsammans med berörda 

kommuner och landsting. 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram  

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver mål och inriktning för hur utvecklingen av kollektivtrafiken 

ska ske i Sörmland. Det är ett av de viktigaste styrdokumenten för den regionala kollektivtrafiken. 

Baserat på visionen och det övergripande målet ”Kollektivtrafik för tillväxt och utveckling” har 

funktionsmål tagits fram:  

 Funktionell kollektivtrafik 

 Attraktiv kollektivtrafik 

 Effektiv kollektivtrafik 

 Tillgänglig kollektivtrafik 

 

Vidare beskriver dokumentet nödvändiga strategier för att uppnå satta mål. 

 

Klimat- och energistrategi  

Klimat- och energistrategin tas fram av Länsstyrelsen och dess syfte är att samordna arbetet för länets 

aktörer för att utveckla och genomföra åtgärder för att nå klimatmålen. Strategin delas upp i sju 

insatsområden: 

 Samhällsplanering för en hållbar utveckling 

Inom detta område läggs grunden för arbetet inom flera av de andra insatsområdena. En god 

samhällsplanering kan leda till minskad energianvändning och i sin tur till minskade utsläpp. 

 Hållbart resande och transporter  

Hållbara resor och transporter är av yttersta vikt för att kunna nå klimatmålen till 2030. 

Transportsektorn står för en stor del av energianvändning och utsläpp. 

 Förnybar energi  

 Klimatsmarta byggnader  

 Systematiskt energiarbete i företag och industri  

 Hållbar konsumtion av livsmedel och varor  

 Hållbart jord- och skogsbruk  

 

Regional cykelstrategi  

Den regionala cykelstrategin har formulerat tre övergripande mål som sträcker sig till år 2025: 

 Ökad cykling för folkhälsa och miljö  

Målet syftar till att få fler att välja cykeln som alternativ till bilen vilket gör att fler cyklar både oftare 

och längre vilket leder till en befolkning som är mer välmående samt till positiva effekter för miljön. 

 Trygga och säkra cykelvägar  
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Målet ska uppnås genom att verka för trygga och säkra vägar utifrån de standardkrav som ställs.  

 Ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät  

Detta mål lyfter utöver säkerheten även attraktiviteten och tillgängligheten inom cykelvägsnätet. För 

att uppnå detta bör cykelvägarna också vara sammanhängande och tydliga. 

 

Kommunala mål 

De kommunala mål som har identifierats sammanfattas i punktlistan nedan. För en mer utförlig 

beskrivning hänvisas till Flens kommuns styrande dokument.  

För att nå visionen ”Flens kommun” som beskrivs i Färdplan Flen Strategisk plan 2018 – 2021 med 

budget 2018 har sex strategiska mål listats som kan härröras till prioriterade utvecklingsområden där 

olika projekt och insatser ska genomföras i syfte att öka kommunens möjlighet att nå satta mål. De sex 

strategiska målen är:  

 Hög sysselsättning och ett mångsidigt näringsliv 

 Utvecklade, lärande och hälsobefrämjande miljöer för alla barn och ungdomar  

 Attraktiva och trygga boende- och livsmiljöer  

 Vi värnar om vår miljö och utvecklar vårt kulturlandskap och våra orter med omtanke och 
med sikte på framtiden  

 Vi driver vår egen utveckling och påverkar utvecklingen i regionen  

 Effektiv och tillgänglig kommunal organisation kännetecknad av ett bra bemötande 

4.3.  Mål för problemlösning 

Under arbetsprocessens gång har specifika mål för åtgärdsvalsstudien formulerats, så kallade 

projektmål, se figur 5. Målen utgörs av rubrikerna i figuren, texten under är en beskrivning av målen 

och texten i de mindre rutorna är indikatorer. Via en indikator är det möjligt att bedöma om målet 

uppfylls. Målen är formulerade i syfte att lösa identifierade brister och problem baserat på de 

transportpolitiska, regionala och kommunala målen.  

 

 

Figur 5 Projektmål. Målen formuleras av rubriken med dess indikatorer. 
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 Förbättrad robusthet för tågtrafiken 

Genom att minska riskerna för olyckor kommer störningar i tågtrafiken att minska vilket ökar 

robustheten (stabiliteten) på Västra stambanan.   

 Förbättrad trafiksäkerhet och trygghet 

Genom åtgärder som minskar risken för spårspring (gående som inte tar hänsyn till nedfällda 

bommar) ökar trafiksäkerheten. Det blir också mindre spårspring och ökad trygghet hos de barn och 

föräldrar som nyttjar Variaövergången.  

 Förbättrad framkomlighet 

Åtgärder som ger bättre förutsättningar för trafiken att ta sig över Variaövergången ger en förbättrad 

framkomlighet vilket kan komma att märkas på en förbättrad insatstid för utryckningsfordon. 

 Förbättrad tillgänglighet 

En förbättrad tillgänglighet visar sig genom att gående och cyklister har ett tillfredsställande alternativ 

till att ta sig över Variaövergången. En förbättrad tillgänglighet över Variaövergången ger också en 

ökad tillgänglighet i staden vilket i sin tur också bidrar till en positiv stadsutveckling med minskade 

barriäreffekter. 

 Förbättrad hållbarhet 

Målet ses ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Ett uppnått mål visar sig genom färre 

köbildningar och därmed också minskade utsläpp.  
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5. Problembeskrivning, förhållanden och 

förutsättningar 

Kapitlet redogör för de brister och problem som identifierats samt deras koppling till de 

projektspecifika mål som formulerats under arbetets gång. 

5.1 Problembeskrivning 

Variaövergången är en av två övergångar för motorfordonstrafik över Västra stambanan i Flen. 

Variaövergången har därför en stor betydelse för tillgängligheten och framkomligheten mellan olika 

stadsdelar. Detta är något som påverkar möjligheten till stadsutveckling. Med täta och tidskrävande 

bomfällningar ökar risken för bland annat spårspring och trafiksäkerheten kan därmed bli lidande. 

Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv bör Variaövergångens utformning ses över, främst på grund 

av skolans centralisering och ett ökande antal skolbarn som kommer att passera korsningen till och 

från skolan. De brister och problem som beskrivs nedan har identifierats under workshop 1, se kapitel 

1.4, avsnitt Förstå situationen. Samtliga brister har sammanställts i en bruttolista och därefter 

analyserats. Brister och problem som föll utanför åtgärdsvalsstudiens geografiskt avgränsade område 

sorterades bort såväl som de brister/problem som nämnts fler än en gång. Detta resulterade i en 

nettolista: 

 Förseningar för tågtrafiken 

Problem och hinder, till exempel spårspring, på Variaövergången kan leda/leder till förseningar för 

tågtrafiken. 

 Bomfällning fungerar inte alltid 

Är ej trafiksäkert, ökar risken för olyckor och påverkar tågtrafiken.  

(Bristen är åtgärdad vilket innebär att risken för olyckor minskar) 

 Signalanläggningen för järnväg fungerar inte alltid 

Otydligt och skapar osäkerhet 

(Bristen är åtgärdad vilket innebär att risken för olyckor minskar) 

 Olyckor 

Olyckor av olika typer och skadegrad. 

 Spårspring  

Tät tågtrafik med tillhörande bomfällning ökar risken för att människor tar sig över Variaövergången 

trots att bommarna är nere.  

 Många barn, ofta i grupp, passerar övergången flera gånger per dag 

Barn har ofta begränsad insikt och förståelse för de konsekvenser som kan uppstå vid spårspring. När 

större grupper ska passera övergången kan grupptryck och hetsning påverka barnen att springa över 

trots nedfällda bommar. I samband med att Söderskolan stängde och verksamheten flyttade till 

Stenhammarskolan har antalet barn som behöver passera Variaövergången ökat med cirka 400 barn 

per skoldag. 

 Begränsad sikt 

På grund av växtlighet i anslutning till övergången råder begränsad sikt. 

 Köbildning 
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Täta och tidskrävande bomfällningar leder till köbildningar för vägtrafiken vilket verkar hindrande för 

framkomligheten och tillgängligheten och därmed leder till stress och frustration hos bilister. 

Köbildningar orsakar även utsläpp och är hindrande för utryckningsfordon. 

 Överfart i dåligt skick 

Beläggningen på överfarten är bristfällig för såväl avsedd funktion som tänkt komfort. 

 Framkomlighet blåljus 

Bomfällningar och köbildningar verkar hindrande för utryckningsfordon vars insatstid påverkas 

negativt varpå Variagången undviks till fördel för planskildheten Kungsgatan.  

 Personskador, fordonsskador och materialskador 

Olyckor som en följd av övriga listade problem leder till personskador och/eller fordonsskador 

och/eller materialskador vilket leder till stora konsekvenser för individerna på kort såväl som lång sikt 

samt till eventuella samhällskonsekvenser. 

 

Robusthet för tågtrafiken 

Eventuella olyckor i anslutning till övergången kan hindra tågens framkomlighet och punktlighet. 

Spårspring kan också förorsaka stora förseningar som påverkar hela systemet vilket i sin tur kan få 

samhällsekonomiska konsekvenser. I dagsläget är plankorsningen bevakad vilket innebär att 

korsningen är utrustad med helbommar och teknik som ska förhindra påkörningar. Det är det högsta 

skydd en plankorsning kan ha i Sverige. 

 

Trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter 

Västra stambanans höga belastningsgrad på båda spåren med i snitt ett tåg var femte minut innebär 

täta bomfällningar. Inbyggda säkerhetsmarginaler både innan och efter att tågen passerar innebär att 

bommarna är nedfällda under perioder då inget tåg finns i närheten. Det förekommer därför 

spårspring där oskyddade trafikanter ignorerar de nedfällda bommarna och istället korsar järnvägen. 

Flytten av Söderskolans verksamhet innebär att antalet barn som passerar Variaövergången har ökat 

och därmed också oron för ökat spårspring hos såväl skolverksamheten som familjer. Utformningen 

innebär därför en bristfällig trygghet för både elever och deras föräldrar.  

 

Framkomlighet för motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter 

Den täta tågtrafiken och de täta bomfällningarna utgör också ett problem för framkomligheten för 

korsande trafik. Problemet blir framförallt påtagligt för utryckningstrafiken som förväntas ha en kort 

utryckningstid och därför väljer utryckningsfordonen oftast den planskilda korsningen genom 

gångfartsområdet vid utryckning.  

 

För övrig motorfordonstrafik leder den bristande framkomligheten, som nämnts, till köbildningar och 

en ökad stress och missnöje. Risken ökar då att dessa trafikanter negligerar gällande trafikregler vilket 

i sin tur får andra negativa konsekvenser.  

 

Tillgänglighet 

En järnvägsövergång i västra Flen är nödvändig ur ett tillgänglighetsperspektiv för staden. Flertalet 

målpunkter finns norr om järnvägen och i dagsläget är tillgängligheten något begränsad med avseende 

på den barriär som järnvägen ger upphov till. 
  



 
 

23 (48) 

 

 
 

 
 

Hållbarhet 

De köbildningar som uppstår som en följd av den täta tågtrafiken bidrar till ökade utsläpp vilket har en 

negativ effekt på miljön och den ekologiska hållbarheten. Samtidigt bidrar bomfällningarna till att 

prioritera tågtrafiken vilket är positivt för miljön. 

5.2 Befintliga förhållanden och utveckling  

 

Flens tätort 

Flen är en tätort med ca 6 800 invånare8 vars utveckling till stor del berott på Västra stambanans och 

TGOJ-banans dragningar genom staden, se figur 6. Som följd till järnvägsanläggningarna har också 

industrier lockats till tätorten vilket har bidragit till Flens tillväxt. Ny exploatering har främst ägt rum i 

Flens ytterområden medan centrum har förnyats under de senaste årtiondena. Flens läge i regionen i 

kombination med järnvägens möjligheter skapar goda förbindelser med andra orter9. Samtidigt utgör 

järnvägen en barriär i staden som påverkar stadsutvecklingen och kommunikationen mellan de olika 

stadsdelarna i norr och söder.  

 

 

Figur 6 TGOJ-banan och Västra stambanan dragning genom Flen. 

  

                                                           
8 Hämtat från https://flen.se/om-flen/fakta-statistik/folkmangdsuppgifter/ 20180620 

9 Flens kommun, 2015 Flen – staden mellan sjöarna, fördjupning av översiktsplanen 

https://flen.se/om-flen/fakta-statistik/folkmangdsuppgifter/
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Stadsstruktur 

Flens tätort har en varierad stadsstruktur, från typiskt rutmönster till trädgårdsstad och vidare till 

avskilda områdes-/stadsstrukturer. Norr om järnvägen präglas centrum av en rutnätsstruktur medan 

centrumområdet söder om järnvägen och stadsdelen Salsta karaktäriseras av en 

trädgårdsstadsstruktur respektive en bebyggelsestruktur med naturmark på ena sidan och 

flervåningshus på andra sidan10. 

 

Målpunkter 

Figur 7 redovisar målpunkter i  centrala Flen. De består av centrumverksamheter, skolor och 

aktivitetsverksamheter som till exempel bad- och sporthallen i väst, aktivitetshuset Skjortan som 

erbjuder SFI, vuxenutbildningar, ungdomsgård, idrottsföreningar med mera. 

 

 

Figur 7 Målpunkter i centrala Flen 

  

                                                           
10 Flens kommun, 2015 Flen – staden mellan sjöarna, fördjupning av översiktsplanen 
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Variaövergången 

Variaövergången är belägen i utkanten av Flens centrum. Övergången utgörs av Variagatan, som 

sträcker sig mellan Drottninggatan (i norr) och Solgränd (i söder) där Variagatan sedan övergår till 

Salstagatan, se figur 8. Järnvägen som korsas är del av Västra stambanan som trafikeras av person- 

såväl som godstrafik. Trafiken på Västra stambanan har ökat under senare år och det passerar i 

dagsläget ca 230 tåg/dygn11. Den höga belastningen på järnvägen medför täta störningar för väg-, gång 

och cykeltrafik i form av köbildningar och väntetider12. Den tunga motorfordonstrafiken påverkas inte 

nämnvärt då detta trafikslag är hänvisade till väg 55 och den östra infarten till tätorten vilket medför 

att transporterna nyttjar den planskilda korsningen i högre grad. 

 

 

Figur 8 Variaövergången till vänster och anslutande vägar till höger. 

Söder om övergången och väster om Variagatan karaktäriseras omgivningen av ett naturområde och 

till öster av ett villaområde. Varia-/Salstagatan leder vidare söderut till stadsdelen Salsta som till 

största delen består av flerbostadshus. I norr ansluter Variagatan till Drottninggatan som är en av 

Flens huvudgator. Området intill Variagatan karaktäriseras av industri- och verksamhetsområden 

samt av ett mindre grönområde med intilliggande sport- och simhall. 
  

                                                           
11 Trafikverket, 2018 Funktionsutredning – Plankorsningen Variaövergången i Flen, TRV 2018/92682 

12 VBB VIAK för Flens Kommun, 1993 Planskild korsning av södra stambanan i Flen, Förstudie 
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Vägnät 

 

Gång- och cykel 

En separerad gång- och cykelbana löper parallellt med Salstagatans västra sida fram till 

Variaövergången. Norrut fortsätter gång- och cykelvägen cirka 25 meter i nivå med Variagatan innan 

den svänger i nordvästlig riktning mot sim- och sporthallen för att sedan ansluta till Drottninggatan. 

En anslutande gång- och cykelväg finns på Drottninggatans norra sida. På Salstagatans östra sida 

löper en gångväg fram till Solgränd där den upphör, se figur 9. 

 

  

Figur 9 Gång- och cykelbana i anslutning till Variaövergången. 
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Motorfordon  

Flens huvudstråk är utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Flens tätort13, se figur 10. De 

huvudstråk som finns i anslutning till Variaövergången är Drottninggatan och Salstagatan.  

Salstagatan har en anslutning i söder till riksvägarna 55 och 57 som leder mot Norrköping/Uppsala 

samt Katrineholm/Järna.  

 

 

Figur 10 Utmärkta huvudstråk i/genom Flen. 

Salstagatan/Variagatan och Södra/Norra Kungsgatan är inte bara utpekade som huvudstråk utan 

utgör även överfarterna över järnvägen. Det leder till mycket trafik på Salstagatan/Variagatan och över 

Variaövergången med bland annat de centrala industrierna som målpunkt. 

 
  

                                                           
13 Flens kommun, 2015 Flen – staden mellan sjöarna, fördjupning av översiktsplanen 
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Farligt gods 

Farligt gods är sådant som på något sätt kan skada människor och miljö. Hit hör ämnen som är 

brandfarliga, giftiga och explosiva. Inom Flens kommun är de primära transportlederna för transport 

av farligt gods väg 55 och 57 respektive  järnvägen. Farligt gods som ska till centrala Flen transporteras 

via väg 681. Figur 11 visar vägarna för farligt gods. Variaövergången berörs inte av sådana transporter 

annat än via järnvägen. 

 

 

Figur 11 Stråk för transport av farligt gods. 

Trafikflöden  

En trafikmätning på Variaövergången visade att flödet för gående var cirka 320 personer/dygn (ÅDT) 

och cirka 50 cyklister/dygn (ÅDT)14. Sedan mätningen har förutsättningarna förändrats något då 

många nyanlända har bosatt sig i Salsta. Detta i kombination med att SFI-undervisning hålls i 

aktivitetshuset Skjortan på Drottninggatan samt centraliseringen av skolan gör att flödena på Salsta-

/Variagatan bör ha ökat. Mätningar gjordes även för motorfordonstrafik som visade 593 fordon/dygn. 

 

Kollektivtrafik 

Ingen kollektivtrafik korsar Variaövergången förutom de pendlare som åker tåg. 

 

  

                                                           
14 NTF Sörmland, Östergötland för Flens kommun, 2015 Inventering Salstagatan - Variagatan 
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Miljö 

 

Social och ekonomisk miljö 

Under arbetets gång har det påtalats att Salsta är den mest utsatta stadsdelen i Flen ur ett 

socialekonomiskt perspektiv. I många fall uppstår vissa svårigheter för kommunen att kommunicera 

ut information utifrån språkliga och kulturella aspekter, vilket ökar komplexiteten i frågan15. Det mest 

utsatta området ligger närmast Salstagatan med en direkt koppling till Variaövergången.  

 

Fysisk miljö 

Gårdsjön, söder om Variaövergången, är beläget högre än Drottninggatan och det närbelägna området 

mellan Drottninggatan och Variaövergången. Grundvattennivåerna i området är höga och 

pumpstationer finns belägna vid Hammarvallen, Volvo och Solgränd. Pumpstationernas syfte är att 

pumpa bort vatten från området för att undvika att vatten blir stående med översvämningar som 

följd16. VA-ledningarna är gamla och i dåligt tillstånd vilket innebär att det är viktigt med 

kommunikation och samordning med Sörmlands vatten vid eventuella åtgärder i anslutning till 

Variaövergången.  

 

Planerad utveckling  

Flen är en viktig järnvägsknut och järnvägens närvaro är, och har länge varit, en viktig tillgång för 

staden och kommunen. Järnvägarna och stationsområdet är ett viktigt riksintresse för 

kommunikationer, inte minst för arbetspendling. Trängseln på Västra stambanan ger idag ökade 

restider som försvårar möjligheterna till ytterligare avgångar under rusningstid. Kommunen arbetar 

strategiskt med satsningar på persontrafik vilket kräver inblandning av flera myndigheter. En 

fungerande tågtrafik inom regionen är viktigt inte bara för arbetspendlingen utan även för att locka 

nya invånare samt för kompetensförsörjningen. Det ökar även incitamentet för företag att etablera sig 

inom regionen. Flens kommun samverkar med de regionala organisationerna för att säkra Flens 

delaktighet i regionförstoringen.  

 

Trots järnvägens viktiga betydelse i staden skapas också en stor barriäreffekt i staden vilket i sin tur 

påverkar den stadsutveckling som kommunen planerar. Kommunen planerar för exploatering av 

bostäder i flera delar inom kommunen. Att säkerställa säkra passager över Västra stambanan är 

därmed av stor vikt. 
  

                                                           
15 Flens kommun, under Dialogmöte 2, 20180530 

16 Dialogmöte 1, 20180421 
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En centralisering av kommunens skolor med anledning av beslutet om att införa F-9 skolor i Flens 

kommun skedde under hösten 2018. Det innebär bland annat att skolverksamheter har slagits 

samman och centraliseras till Stenhammarskolan som är placerad norr om järnvägen, se figur 12. 

Säkra skolvägar är en viktig del i stadsplaneringen och med anledning av att behovet för skolbarn att 

passera järnvägen ökar så ökar också incitamenten till att säkra passagerna över järnvägen.  

 

 

Figur 12 Skolor som påverkas av centraliseringen i Flen. 

Kommunens befolkningsprognos från år 2011 pekar på att år 2025 kommer samma befolkningsantal 

finnas i Flen som tidigt 2000-tal. Det kan antas att prognosen troligen är underskattad då det finns en 

stark utveckling bland ungdomar och unga vuxna samt att befolkningsutvecklingen påverkas av 

invandringen som till stor del är svårprognosisterad. Nya prognoser pekar däremot på att 

befolkningsutvecklingen går mot en positiv trend då utvecklingen år 2013–2017 pekat uppåt17.  
  

                                                           
17 Flens kommun, 2015 Fördjupning av översiktsplan 
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5.3 Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet  

Den grundläggande funktionen för transportsystemet är att erbjuda tillgänglighet och framkomlighet 

som är säker för transporter18. 

 

Tillgängligheten i transportsystemet i Sörmland har förbättrats de senaste årtiondena, framförallt till 

Stockholmsregionen. Detta har bidragit till förbättrade förutsättningar för länets utveckling genom ett 

ökat antalet in- och utpendlande. Vidare sätter godstransporter höga krav på transportsystemet i länet 

bland annat då Sörmland har en stor andel godstrafik som passerar utan lossning, så kallad 

transittransport. Den totala godstransporten väntas dessutom öka19.  

 

Systemanalysen för storregionen Stockholm – Mälarregionen, Östergötland och Gotland visar att 

tillgängligheten måste fortsätta förbättras mellan nodstäder såväl som in mot Stockholm med fokus på 

spårtrafik. Samtidigt bör funktionaliteten i stomvägnätet upprätthållas. Västra stambanans behov av 

att öka kapaciteten och förbättra tåglägen redan före 2030 pekas ut.  

 

Väg 55 genom Flen är viktig för regionen med avseende på det gods som transporteras mellan 

Stockholm och Mälarregionen. Den förbättrade tillgängligheten och en utvecklad samverkan inom 

länet, såväl städer som landsbygd, ger förbättrade förutsättningar i form av större utbud och 

variation.20. 
  

                                                           
18 En bättre sits, 2016 En bättre sits Storregional systemanalys 

19 Region Sörmland, 2017 Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029 

20 En bättre sits, 2016 En bättre sits Storregional systemanalys 
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6. Alternativa lösningar  

Kapitlet redogör för framtagna åtgärder som analyserats, kategoriserats och delats in i åtgärdspaket. 

Åtgärdernas koppling till projektmålen och fyrstegsprincipen beskrivs såväl som deras effekter och 

konsekvenser.  

 

Fyrstegsprincipen 

För att ta fram tänkbara åtgärder tillämpas fyrstegsprincipen. Den definieras som ett förhållningssätt 

som syftar till att finna den mest lämpliga åtgärden för att lösa problem och brister i dagens 

transportsystem.  Förslag på åtgärder analyseras i fyra steg för att kunna ta fram en lösning att planera 

utifrån och syftet är att hitta långsiktigt hållbara åtgärder för att lösa problemet på ett effektivt sätt. 

 

 

 

Steg 1 – Tänk om: Inkluderar åtgärder som påverkar behovet av transporter och val av transportsätt. 

Det handlar främst om information och kommunikation men även om styrmedel såsom lagar och 

skatter.  

 

Steg 2 – Optimera: Inom steg 2 faller åtgärder som effektiviserar nyttjandet av det befintliga vägnätet 

och av fordon. Exempel på åtgärder kan vara hastighetsreglering, samordning av transporter, nya 

biljettsystem i kollektivtrafiken etc.  

 

Steg 3 – Bygg om: Främst handlar detta steg om enkla och begränsade ombyggnadsåtgärder. Det kan 

vara hastighetsdämpande åtgärder såsom refuger och dylikt. Även ombyggnad av växlar på järnvägen 

faller inom steg 3. 

 

Steg 4 – Bygg nytt. Sista steget i fyrstegsprincipen syftar till nyinvesteringar och ombyggnationer i 

större omfattning. Exempel på åtgärder är nya spår och vägar samt nya terminaler och stationer.    
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6.1 Tänkbara åtgärdstyper 

Workshop 2 hölls i slutet av maj 2018 med syfte att ta fram åtgärdsförslag utifrån identifierade 

problem och brister från workshop 1.  

I en första gruppövning uppmanades deltagarna att endast föreslå åtgärder för steg 1 och 2 enligt 

fyrstegsprincipen. Därefter kopplades åtgärderna till målkategorier som fanns redovisade i matriser. I 

en andra gruppövning togs åtgärder fram för steg 3 och 4 enligt fyrstegsprincipen.  

Arbetsgruppen analyserade och bearbetade resultaten från workshop 2. Åtgärdsförslag som inte 

bedömdes ha någon koppling till identifierade problem och brister eller av andra anledningar 

bedömdes irrelevanta sorterades bort. Kvarstående åtgärder analyserades vidare med avseende på i 

vilken grad de uppfyllde formulerade mål. 

Vidare paketerades åtgärderna i sju paket som alla går att koppla mot målen. De flesta åtgärdspaket 

bedöms kunna genomföras på kort sikt, det vill säga tre år21.   

 

Bortsorterade åtgärder redovisas i bilaga 1 tillsammans med motiveringar till varför de valts bort. 

6.2 Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Nedan redogörs för åtgärdspaketen, vad de innebär och på vilken sikt de förväntas kunna genomföras. 

Det bör nämnas att åtgärdsförslagen har kompletterats under uppdragets genomförande. De åtgärder 

som föreslogs under workshop 2 har i vissa fall resonerats kring och utvecklats.  

Parallellt med uppdraget utfördes en funktionsutredning22 med syfte att beskriva vilka tekniska 

möjligheter som finns för att bygga om befintlig plankorsning till en planskildhet, se paketen om 

planskildheter nedan. Funktionsutredningen medförde förändringar och justeringar av vissa paket. 

Antalet utökades från sju till nio och listas i följande avsnitt.  

 

Vaksamhetspaketet 

Vaksamhetspaketet innehåller åtgärder som varningsskyltar och att räffla och/eller måla marken. 

Skyltningen vänder sig direkt till gående och cyklister med syfte att förtydliga vad som gäller när 

bommarna vid järnvägen är nerfällda, till exempel förbud mot spårspring. Med räffling och/eller 

målning bör gående och cyklister med luva, hörlurar eller personer med funktionshinder 

uppmärksammas ytterligare på den annalkande plankorsningen. Att märka ut stråk genom målning 

kan också medföra att folk väljer andra vägar i de fall bommarna håller på att fällas ned eller är 

nedfällda när de närmar sig plankorsningen. 

Åtgärderna i detta paket faller under steg 2 i fyrstegsprincipen, optimera. Genom enklare insatser kan 

människors beteenden påverkas. Insatsernas karaktär möjliggör att de kan genomföras på kort sikt, 

inom tre år. 

 

Utbildningspaketet 

Paketet syftar till att utbilda skolbarn och allmänhet kring hur man rör sig i trafiken på ett säkert sätt. 

Skolbarnen kan exempelvis utbildas under trafikantveckan. Informationsmaterial finns att hämta från 

Trafikverket till exempel. Allmänheten bör inkluderas i utbildningspaketet då inte alla förstår 

konsekvenserna av spårspring, hur snabbt och tyst ett tåg färdas eller hur lång tid det tar för ett tåg att 

                                                           
21 Trafikverket, 2017 Avropsförfrågan Åtgärdsvalsstudie Bristande framkomlighet genom Flen, Variaövergången 

22 Trafikverket, 2018 Funktionsutredning – Plankorsningen Variaövergången i Flen, TRV 2018/92682 
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stanna. Det är också viktigt att informationen anpassas och översätts till olika språk. Vidare kan 

utbildningen och informationen förstärkas med en person som bevakar övergången eller följer med 

skolbarn över övergången. Bevakningen bör i så fall ske under de tider som de flesta skolbarn passerar 

övergången.  

Åtgärderna i utbildningspaketet kan kategoriseras enligt steg 1 i fyrstegsprincipen, tänk om, som 

handlar främst om information och kommunikation. Åtgärdspaketet bedöms kunna genomföras på 

kort sikt, inom tre år. 

 

Gång- och cykelpaketet 

Gång- och cykelpaketet syftar till att motivera och underlätta för folk att välja planskildheten intill 

tågstationen. För att få människor att välja det befintliga alternativet bör förutsättningar skapas 

genom att förlänga gång- och cykelbanor och skapa anslutningar. Exempelvis skulle gång- och 

cykelbanan längs Vasagatan kunna ansluta till den längs Salstagatan, se figur 13 nedan. Åtgärder som 

adekvat belysning och beläggning, trygghetsförstärkande åtgärder såväl som fullgott vinterunderhåll 

kan göra det mer attraktivt att gå eller cykla längs med vissa sträckor. Vidare bör gång- och cykelbanan 

vara väl dimensionerad.  

 

 

Figur 13 Förtydligande av förlängning/anslutning mellan gång- och cykelbanor längs Vasagatan och 

Salstagatan. 

Åtgärderna i detta paket kan kategoriseras främst under steg 3 enligt fyrstegsprincipen, bygg om. 

Åtgärdspaketet bedöms vara möjligt att genomföra på medellång sikt, det vill säga inom aktuell 

planperiod (2018–2029), 10 år. 
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Attraktivitetspaketet 

Åtgärdspaketet fokuserar på att göra gång- och cykeltunneln mer attraktiv med hjälp av olika åtgärder 

som ombyggnad, målning, belysning och utsmyckning. Då många skolbarn förväntas röra sig mellan 

södra och norra sidan av järnvägen är det viktigt att göra tunneln attraktiv för barn och unga. 

Åtgärdspaketet faller under kategori 3 enligt fyrstegsprincipen. Tidsaspekten innebär genomförande 

inom 10 år, medellång sikt. 

 

Säkerhetsåtgärd 

Plankorsningen saknar i dagsläget stängsel vilket kan innebära att spårspring kan ske trots nedfällda 

bommar. Genom att uppföra stängsel på södra sidan, på båda sidor om korsningen kan spårspring 

minska. Figur 14 visar ett förslag till stängslingens placering. Utredning bör göras om möjligheten att 

stängsla även på järnvägens norra sida.  

Åtgärden kategoriseras som steg 2 enligt fyrstegsprincipen och bedöms kunna genomföras inom tre år. 

 

 

Figur 14 Illustration av stängsling. 

Planskildhet för alla 

Åtgärden innebär att bygga en bro för gående, cyklister och motorfordon samt att uppföra stängsel på 

vardera sidan om järnvägen. 

Med avseende på säkerhetsavstånd till järnvägen och tåg bör bron konstrueras 7 meter över rälsen. 

Järnvägen är dessutom byggd på bank vilket innebär att den är något förhöjd i terrängen i jämförelse 

med anslutande vägar Variagatan/Salstagatan. Detta har en påverkan på ramperna som ska leda upp 

på bron och deras längd. Minimikrav finns på exempelvis lutning för såväl motorfordon som gående 

och cyklister, bland annat ur tillgänglighetsperspektiv. Ramplängderna uppskattas bli cirka 200 meter 

långa, på vardera sidan. En brokonstruktion som är 7 meter hög och cirka 10 meter bred kräver också 

en gedigen bas/grund vilket uppskattas till cirka 30 meter. 

Åtgärden klassificeras som steg 4 enligt fyrstegsprincipen. Den bedöms kunna genomföras på lång 

sikt, det vill säga efter 2029, >10 år. 
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Planskildhet för alla inklusive trappor 

Åtgärden är densamma som ovanstående med skillnaden att bron kompletteras med trappor för 

gående. Förslag till komplement motiveras med avseende på krav på ramplängder och genhet.  

Åtgärden klassificeras som steg 4 enligt fyrstegsprincipen. Den bedöms kunna genomföras på lång 

sikt, det vill säga efter 2029, >10 år. 

 

Planskildhet för gång och cykel 

 Åtgärdsförslaget innebär att en bro byggs för gående och cyklister samt att Variaövergången endast är 

öppen för motorfordon. Gång och cykelbron måste uppfylla samma krav som bron för all slags trafik 

vilket innebär att höjden på bron och längden på ramperna är desamma. Skillnaden är att gång och 

cykelbron kan göras något smalare. Även denna åtgärd klassificeras som steg 4 enligt 

fyrstegsprincipen och bedöms kunna genomföras på lång sikt, >10 år, det vill säga efter 2029. 

 

Planskildhet för gång och cykel inklusive trappor 

Denna åtgärd innefattar att bygga en gång och cykelbro med Variaövergången öppen för motorfordon. 

Denna åtgärd kräver dock komplettering med trappor på vardera sidan om järnvägen i syfte att skapa 

viss genhet för gående.  

Åtgärden klassificeras som steg 4 i fyrstegsprincipen. Den bedöms kunna genomföras på lång sikt 

vilket innebär efter 2029.  

6.3 Potentiella effekter och konsekvenser   

Inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie har det genomförts nio samlade effektbedömningar (SEB). 

En SEB beskriver vad en föreslagen åtgärd ger för samhällsekonomiska effekter. Syftet med en SEB är 

att visa om den föreslagna åtgärden bidrar till en samhällsekonomisk effektiv transportförsörjning 

enligt de övergripande transportpolitiska målen och är därmed en del av beslutsunderlaget. 

Beståndsdelarna i en SEB är en samhällsekonomisk kalkyl, en samhällsekonomisk bedömning, en 

fördelningsanalys samt en analys av transportpolitisk måluppfyllelse. I den samhällsekonomiska 

kalkylen finns det effekter som har kunnat värderas monetärt medan den samhällsekonomiska 

bedömningen innehåller de effekter som inte har kunnat värderas monetärt. En sammanvägning av de 

totala effekterna görs också i SEB:en.  

 

Av de sammanlagt nio SEB:arna har de fyra mer omfattande åtgärder analyserats med hjälp av 

plankorsningsmodellen, Trafikverkets verktyg för att göra samhällsekonomiska 

lönsamhetsberäkningar av åtgärder i plankorsningar. Åtgärderna redovisas sedan i den ordinarie 

Excel-filen för SEB. För dessa åtgärder har Trafikverket parallellt arbetat med en 

funktionsutredning23 vilket bidragit till att det har funnits mer underlag till SEB:arna. De åtgärder 

som analyserats med hjälp av plankorsningsmodellen är planskildhet för alla respektive planskildhet 

för gång och cykel. De två alternativen kommer vardera med en variant med en sidotrapp för gångare 

samt en variant utan. Dessa alternativ utgör alltså de fyra mer omfattande SEB:arna. 

 

                                                           
23 Trafikverket, 2018 Funktionsutredning – Plankorsningen Variaövergången i Flen, TRV 2018/92682 
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De fem återstående, mindre omfattande SEB:arna redovisas i den förenklade Word-mallen för ÅVS-

skeden. De åtgärder som har genomförts i den mallen är; vaksamhetspaketet, säkerhetsåtgärd, 

utbildningspaketet, gång- och cykelpaketet samt attraktivitetspaketet.  

 

SEB: arna redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

 

Vaksamhetspaketet 

Vaksamhetspaketet omfattar åtgärder som direkt vänder sig till gående och cyklister som är på väg att 

korsa järnvägen vid Variaövergågen, exempelvis skyltning. Andra möjligheter som omfattas av paketet 

är räffling eller målning i marken för att uppmärksamma gång- och cykeltrafikanterna på vad som 

gäller när bommarna är fällda vid Variaövergången. Av den samlade effektbedömningen för detta 

paket framgår att bland annat att tillförlitligheten för medborgarnas resor såväl som näringslivets 

transporter ökar. Paketet har även en positiv effekt på barn och unga om det går att konstatera att 

spårspring beror på okunskap. Det påtalas dock att denna grupp redan bör ha en uppfattning om 

faran. Åtgärdspaketet har bedömts ha positiv effekt på klimat, hälsa och trafiksäkerhet. 

 

Paketet bedöms dock sakna effekt på den regionala tillgängligheten, jämställdhet, funktionshindrade 

eller kollektivtrafik. 

 

Säkerhetsåtgärd 

Säkerhetsåtgärd innefattar stängsel på södra sidan, på båda sidor om korsningen. Syftet är att fysiskt 

förhindra det obehöriga spårbeträdandet.  SEB: en visar att de positiva effekterna uppkommer främst 

för medborgarnas resor, näringslivets transporter, klimat och trafiksäkerhet. Åtgärden bedöms ha en 

viss, begränsad, negativ effekt på landskapet då stängsling kan utgöra en barriär för djurlivet på denna 

korta sträcka. SEB:en visar dock inga effekter på regional tillgänglighet, jämställdhet, 

funktionshindrade eller barn och unga. 

 

Utbildningspaketet 

Utbildningspaketet innefattar informations- och utbildningsinsatser till skolbarn och allmänheten. 

Syftet är att lyfta farorna med obehörigt spårbeträdande och genom detta minska uppkomsten av det 

spårspring. Åtgärden bedöms ha positiva effekter på medborgares resor, näringslivets transporter, 

barn och unga, klimat, hälsa och trafiksäkerhet. Paketet förväntas inte ha någon effekt på regional 

tillgänglighet, jämställdhet, funktionshindrade, kollektivtrafik, gång och cykel eller landskap. 

 

Gång- och cykelpaketet 

Gång och cykelpaketet syftar till att skapa förutsättningar för människor att välja den befintliga 

planskilda korsningen vid järnvägsstationen. Åtgärderna som ryms inom paketet är exempelvis 

adekvat belysning och beläggning, trygghetsförstärkande åtgärder såväl som fullgott vinterunderhåll 

som kan göra det mer attraktivt att gå eller cykla längs med vissa sträckor samt god dimensionering av 

gång- och cykelbanor.  Den samlade effektbedömningen visar att gång-och cykelpaketet bedöms ha 

positiv effekt på medborgarnas resor, näringslivets transporter tillförlitlighet, funktionshindrade 

genom att förenkla transporter, för barn och unga, kollektivtrafik, gång och cykel samt klimat och 

trafiksäkerhet. Det har inte identifierats några effekter på landskapet, den regionala tillgängligheten 

eller jämställdhetsaspekter.  
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Attraktivitetspaketet 

Attraktivitetspaketet syftar till att öka användandet av befintlig tunnel under järnvägen genom att öka 

attraktiviteten hos tunnel. Det handlar om åtgärder som förbättrad belysning, målning och 

utsmyckning.  Åtgärdspaketet bedöms ha positiva effekter på medborgarnas resor, näringslivets 

transporter, regional tillgänglighet, barn och unga, kollektivtrafik, gång och cykel, med mera. Inga 

negativa effekter har identifierats. Däremot saknas förväntad effekt på landskap eller 

funktionshindrade.  

 

Planskildhet för alla 

Alternativet planskildhet för alla innefattar en planskild korsning för motortrafik, gång och cykel. 

Samtaget innebär det att en bro byggs över Västra stambanan. Bron behöver vara 10 meter bred och 

20 meter lång. På varje sida om bron ska det finnas 170 meter långa ramper. Den samhällsekonomiska 

kalkylen visar på ett negativt nettonuvärde om minus 57 miljoner.  Till detta kommer effekter som inte 

kan värderas monetärt. Dessa effekter innefattar minskad restidsosäkerhet och ökade incitament att 

gå och cykla vilket i förlängningen påverkar människors hälsa positivt. Den sammantagna 

bedömningen är dock att åtgärden är olönsam.  

 

Planskildhet för alla inklusive trappa 

Alternativet planskildhet för alla inklusive trapp skiljer sig åt från alternativet planskildhet för alla 

endast genom att det på var sida av järnvägen läggs en trapp till som möjliggör för gående att snabbare 

ta sig över planskildheten.  

Den samhällsekonomiska kalkylen visar att investeringen har ett nettonuvärde på minus 59. Till detta 

kommer de effekter som inte kan värderas monetärt, de utgörs i detta fall av samma effekter som i 

alternativet planfrihet för alla. Dessa effekter är minskad restidsosäkerhet och ökade incitament att gå 

och cykla vilket i förlängningen påverkar människors hälsa positivt. Den sammantagna bedömningen 

är dock att åtgärden är olönsam.  

 

Planskildhet för gång och cykel 

Alternativet planskildhet för gång och cykel innefattar en planfri överfart som är 3,5 meter bred och 20 

meter lång. På varje sida av järnvägen finns anslutande ramper som är 170 meter långa.  

 

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på ett nettonuvärde om minus 25. Till detta kommer de 

effekter som inte kan värderas monetärt. Dessa effekter innefattar främst minskad restidsosäkerhet. 

Den sammantagna bedömningen är att åtgärden är samhällsekonomiska olönsam. 

 

Planskildhet för gång och cykel inklusive trappa 

Alternativet planskildhet för gång och cykel inklusive trappa skiljer sig t från alternativet planskildhet 

för gång och cykel endast genom att en trapp finns på var sida om järnvägen. Syftet med trappen är att 

underlätta för gående vid passage av järnvägen.  

 

Den samhällsekonomiska kalkylen visar på ett nettonuvärde om minus 27. Till detta kommer de 

effekter som inte kan värderas monetärt. Dessa effekter innefattar främst minskad restidsosäkerhet. 

Den sammantagna bedömningen är att åtgärden är samhällsekonomiskt olönsam. 
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6.4 Uppskattning av kostnader för alternativen 

 

Vaksamhetspaketet 

Skyltningen förväntas uppgå till en kostnad om 12 000 kronor. 

 

Utbildningspaketet 

Uppskattad kostnad utgår ifrån konsult som anlitas samt kopieringskostnader. Det är oklart hur 

utbildningen skulle sammanställas, informationskampanjer eller ej. Det ska även tas i beaktan att det 

kan röra sig om återkommande kostnader om utbildningen och/eller informationskampanjerna ska, 

till exempel, hållas årligen. 

Uppskattad kostnad 50 000 kronor per utbildningstillfälle. 

 

Gång- och cykelpaketet 

Beräknas till 2 700 kronor per meter om gång- och cykelbanor görs 3 meter breda. Vidare utredning 

krävs dock för att undersöka paketets omfattning. För optimering av gång- och cykelbanan mellan 

Salstagatan och Floragatan samt komplettering av belysning mellan Salstagatan och Sveavägen 

uppskattas kostnaderna uppgå till 740 000 kronor. 

 

Attraktivitetspaketet 

Inkluderar konstbelysning i tunnel samt utsmyckning (exempelvis målning) för att öka trivseln i 

tunneln. Uppskattad kostnad 480 000 kronor. 

 

Säkerhetsåtgärd 

Stängsling på den södra sidan om plankorsningen, cirka 100 meter lång stängsel per sida. Uppskattas 

till en kostnad på 220 000 kronor. 

 

Planskildhet för alla 

Omfattar en vägbro över plankorsningen, kalkyl redovisas i bilaga 2. Uppskattad kostnad är 

53 000 000 kronor. 

 

Planskildhet för alla inklusive trappa 

Omfattar en vägbro över plankorsningen med tillägg av trappor på vardera sidan om Variaövergången, 

kalkyl redovisas i bilaga 2. Uppskattad kostnad är 54 000 000 kronor.  

 

Planskildhet för gång och cykel 

Omfattar en gång- och cykelbro över plankorsningen, kalkyl redovisas i bilaga 2. Uppskattad kostnad 

är cirka 25 000 000 kronor. 

 

Planskildhet för gång och cykel inklusive trappa 

Omfattar en gång- och cykelbro över plankorsningen med tillägg av trappor på vardera sidan om 

Variaövergången, kalkyl redovisas i bilaga 2. Uppskattad kostnad är 26 000 000 kronor. 
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6.5 Utvärdering av alternativen, inkl. måluppfyllelse, riskfrågor, konfliktytor 

I följande avsnitt redogörs för om föreslagna åtgärder (totalt 14 stycken) har någon påverkan på 

framtagna projektmål samt i vilken grad utifrån en sexgradig skala, se tabell 3. Skalan har tagits fram 

och tillämpats i samråd med arbetsgruppen. 

 
Tabell 2 Bedömningsskala för föreslagna åtgärders koppling till måluppfyllelse. 

Positiv påverkan 

Viss positiv påverkan 

Försumbar påverkan 

Viss negativ påverkan 

Negativ påverkan  

Ingen koppling 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

ÅVS Bristande 
framkomlighet Flen 

  

Mål - Robusthet 
Mål - Trafiksäkerhet 

och trygghet 
Mål - framkomlighet Mål - tillgänglighet Mål - hållbarhet 

Förslag på åtgärder Åtgärdspaket 

Minskad olycksrisk 
innebär att risken för 
störningar i 
tågtrafiken minskar. 

Åtgärder som innebär 
mindre spårspring leder 
till ökad trygghet. 

Bättre förutsättningar 
att ta sig fram i 
transportsystemet för 
all trafik. 

Ökad tillgänglighet i 
staden. Positiv 
stadsutveckling med 
minskade 
barriäreffekter. 

Positivt ur ett socialt, 
ekonomiskt och 
ekologiskt perspektiv. 

Varningsskyltar Vaksamhetspaket Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Försumbar påverkan Försumbar påverkan Försumbar påverkan 

Räffla och/eller måla 
marken  

Vaksamhetspaket Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Försumbar påverkan Försumbar påverkan Försumbar påverkan 

Utbilda barn Utbildningspaket Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Försumbar påverkan Försumbar påverkan Viss positiv påverkan 

Informationskampanj/-
er 

Utbildningspaket Viss positiv påverkan Positiv påverkan Försumbar påverkan Försumbar påverkan Viss positiv påverkan 

Motivera till andra 
vägval 

Gång- och 
cykelpaket 

Viss positiv påverkan Positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan 

Övervakning av person Utbildningspaket Viss positiv påverkan Positiv påverkan Försumbar påverkan Ingen koppling Viss positiv påverkan 

Attraktivt cyklande 
Gång- och 
cykelpaket 

Försumbar påverkan Viss positiv påverkan Försumbar påverkan Försumbar påverkan Positiv påverkan 

Ny utformning, gång- 
och cykelväg 

Gång- och 
cykelpaket 

Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Ingen koppling Viss positiv påverkan 

Ombyggnad gång- och 
cykeltunnel 

Attraktivitetspaket Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Försumbar påverkan Positiv påverkan 

Stängsling Säkerhetsåtgärd Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Försumbar påverkan Positiv påverkan 

Planskildhet för alla 
Planskildhet för 
alla 

Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan 

Planskildhet för alla 
inkl. trappa 

Planskildhet för 
alla 

Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan Positiv påverkan 
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Planskildhet för gång 
och cykel 

Planskildhet för 
gång och cykel 

Positiv påverkan Positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan 

Planskildhet för gång 
och cykel inkl. trappa 

 Planskildhet för 
gång och cykel 

Positiv påverkan Positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan Viss positiv påverkan 
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

Västra stambanan utgör en barriär i Flen och har därmed en avgörande betydelse för 

stadsutvecklingen. Med detta som utgångspunkt inleddes arbetet med åtgärdsvalsstudien med att 

samla in underlag och perspektiv för att möjliggöra en förståelse för situationen vid Variaövergången. 

Genom en workshop identifierades flertalet problem och brister som sedan låg till grund för 

målformuleringarna. Under en andra workshop genomfördes en åtgärdsgenerering med utgångspunkt 

från fyrstegsprincipen. Åtgärderna bearbetades genom diskussioner, värderingar, avgränsningar och 

prioriteringar. De kategoriserades därefter efter sin karaktär och typ av steg samt tidsperspektiv för 

eventuellt genomförande. Tidsperspektiven bestämdes till kort (inom tre år), medellång (2018-2029) 

och lång sikt (efter 2029). 

7.1 Beskrivning av övergripande inriktning 

Syftet med framtagna åtgärder är att de ska avhjälpa och lösa de identifierade bristerna och problemen 

vid Variaövergången. Ansvaret för att åtgärderna genomförs åligger olika aktörer och i några av dem är 

ansvaret för en och samma åtgärd gemensam. 

7.2 Justering av inriktning 

Under arbetets gång och i dialog mellan de olika aktörerna i arbetsgruppen konstaterades det att två av 

åtgärdspaketen inte var möjliga att genomföra; planskildhet för gång och cykel samt planskildhet för 

gång och cykel inklusive trappor. Bakgrunden till detta är den funktionsutredning24 som genomfördes 

parallellt med denna studie samt Flens kommuns önskan att hålla passagen öppen för all slags trafik.  

En bro för gång- och cykeltrafik kan göras något smalare men har fortfarande samma krav på 

säkerhetsavstånd till järnvägen som en bro för gång, cykel och motorfordon. Det innebär att även 

gång- och cykelbron är 7 meter hög, med cirka 200 meter långa ramper. Den utgår även ifrån att en 

gång- och cykelbro skulle få samma placering som en bro för all slags trafik och att 

korsningsmöjligheten för motorfordon tas bort. Utifrån Flens kommuns önskemål skulle dock 

motorfordonen behöva behålla möjligheten att korsa Variaövergången i plan. Det skulle enligt 

funktionsutredningen innebära att bron tappade sitt syfte då spårspring fortsättningsvis skulle vara en 

risk.  

 

En förflyttning av gång- och cykelbron i sidled har diskuterats. En flytt österut är inte aktuell med 

avseende på villaområdet som är beläget söder om spåret. En flytt västerut är inte heller lämplig på 

grund av placeringen av järnvägens växel. Dels finns det en förhöjd risk för urspårning vid växeln och 

dels innebär en bro visst underhåll som till exempel saltning vintertid. Salt och sand medför negativa 

konsekvenser för växeln när det faller ner.  

 

Flens kommun har under hela åtgärdsvalsstudien framfört att Variaövergången är av stor betydelse för 

staden utifrån flera olika perspektiv. Variaövergången är en av två övergångar som passerar Västra 

stambanan i centrala Flen. Övergången utgör en förbindelselänk för såväl motortrafik som gående och 

                                                           
24 Trafikverket, 2018, Funktionsutredning – Plankorsningen Variaövergången i Flen, TRV 2018/92682 
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cyklister. Flera kommunala institutioner är förlagda på norra sidan i form av stadens enda kommunala 

grundskola F-9, SFI- undervisning, fritidsgård, gymnasium och en större idrottsanläggning med 

simhall. Att stänga Variaövergången för motortrafik skulle få konsekvenser i form av ökat tryck på 

befintlig överfart Norra Kungsgatan. Det skulle försvåra för utryckningsfordon från räddningstjänsten 

att snabbt kunna ta sig till nordvästra stadsdelarna eftersom brandstationen ligger på södra sidan om 

järnvägen. En annan konsekvens skulle vara att den tunga trafiken som idag ändå väljer 

Variaövergången skulle bli hänvisade till den kvarvarande överfarten vilket skulle kunna ge 

miljöpåverkan i form av buller och ökad trafik mitt i centrala Flen. Detta då ytterligare tung trafik ska 

ta sig genom samspelsområdet (gångfartsyta) i korsningen Drottninggatan/Norra Kungsgatan. 

Ytterligare konsekvens av en stängning av Variaövergången för motorfordon skulle bli att det 

exploateringsområde strax nordväst om Variaövergången som finns utpekad i kommunens fördjupade 

översiktsplan för Flens stad (FÖP), skulle få svårt att kunna få en acceptabel tillgänglighet om 

Variaövergången stängs. Det skulle få en direkt hämmande effekt på stadsutvecklingen.  

 

Baserat på detta har arbetsgruppen för denna åtgärdsvalsstudie därför valt att sortera bort 

åtgärdspaketen planskildhet för gång och cykel samt planskildhet för gång och cykel inklusive trappor. 

7.3 Rekommenderade åtgärder 

Arbetet med denna åtgärdsvalsstudie har resulterat i sju åtgärdspaket för vilka det har gjorts en 

sammanställning av effekter, konsekvenser och grad av måluppfyllelse kopplat till bland annat de 

transportpolitiska målen.  

 

Nedan listas de slutliga fastställda åtgärdspaketen, inom vilken tidsperiod de föreslås genomföras samt 

vilken aktör som ansvarar för åtgärdens genomförande, förvaltning samt finansiering. 

 

Åtgärdspaketen är möjliga att kombinera, förutom de två alternativen för planskildhet sinsemellan.  

 
Tabell 3 Sammanställning av ansvarsfördelning för åtgärdspaketen mellan olika aktörer. 

Åtgärdspaket Tidsperspektiv Genomförande Förvaltning Finansiering 

Vaksamhet Kort Flens kommun Flens kommun Flens kommun 

Säkerhetsåtgärd Kort Trafikverket Trafikverket Trafikverket 

Utbildning Kort Flens kommun Flens kommun Flens kommun 

Gång- och cykel Medel Flens kommun Flens kommun Flens kommun 

Attraktivitet Medel Flens kommun Flens kommun Flens kommun 

Planskildhet för 

alla 

Lång Flens kommun/ 

Trafikverket 

Trafikverket Flens kommun/ 

Trafikverket/ Region 

Sörmland 

Planskildhet för 

alla inkl. 

trappor 

Lång Flens kommun/ 

Trafikverket 

Trafikverket Flens kommun/ 

Trafikverket/ Region 

Sörmland 
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7.4 Förslag till beslut om fortsatt hantering 

I samverkan med Flens kommun och Region Sörmland har Trafikverket tagit fram denna 

åtgärdsvalsstudie för plankorsningen Variaövergången i Flens tätort. Studien har identifierat och 

konkretiserat brister och problem samt även arbetat fram förslag på åtgärder utifrån 

fyrstegsprincipen. De framtagna åtgärderna bedöms kunna bidra till att öka framkomligheten och 

tillgängligheten och samtidigt öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som ska korsa 

Variaövergången, vilket är några exempel på brister och problem. Majoriteten av de föreslagna 

åtgärderna bedöms kunna genomföras på kort sikt. Det bedöms även vara möjligt att kombinera 

åtgärder. Vidare bör man dock fortsättningsvis arbeta med långsiktiga lösningar för att kunna uppnå 

målen som identifierats och formulerats i denna åtgärdsvalsstudie. 

 

Aktörerna som har varit inblandade i åtgärdsvalsstudiens genomförande, och på vilka det åligger ett 

ansvar för åtgärdernas genomförande, bör därför arbeta vidare med åtgärdsvalsstudien som underlag.  

Trafikverket hanterar sitt ansvar utifrån de ramar som finns i Region Sörmlands länstransportplan. De 

föreslagna åtgärderna vägs mot varandra för att identifiera vilka som ska prioriteras samt när de kan 

genomföras. En tät dialog bör föras mellan Trafikverket och de andra aktörerna för att säkerställa ett 

effektivt genomförande.  

 

Även för de åtgärder som kräver delat ansvar för genomförande och/eller samfinansiering är fortsatt 

samarbete viktigt. Respektive organisation måste fatta beslut om hantering och de prioriterade 

åtgärderna måste läggas in i respektive verksamhetsplan. Först därefter kan en överenskommelse 

träffas angående genomförande och finansiering.  

 

Flens kommun hanterar sitt ansvar genom det upparbetade samarbetet med Trafikverket och Region 

Sörmland. Arbetet styrs av verksamhetsplanen för investeringsverksamhet och utifrån ramarna som 

beslutats i Region Sörmlands länstransportplan 2018-2029. Flens kommun kommer att väga de 

åtgärder som i ÅVS:en bedöms som kommunalt ansvar mot varandra och prioritera vilka åtgärder som 

ska genomföras och när de ska göras. I processen med att hantera de olika åtgärderna bör en tät dialog 

föras mellan Trafikverket och övriga aktuella aktörer för att säkerställa ett kostnadseffektivt och 

effektivt genomförande för att på så sätt få ut största möjliga kundnytta. 
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