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Sammanfattning 

I länstransportplanen för Östergötlands län har brister avseende regionala kopplingarna till västra 

Linköping samt kollektivtrafikanslutningar mellan västra Linköping och Linköping C påpekats. Denna 

åtgärdsvalsstudie behandlar därför tillgängligheten till de regionala målpunkterna Mjärdevi, 

Linköpings universitet (LiU) och Universitetssjukhuset (US) i västra Linköping. För kollektivtrafiken 

finns det tillgänglighetsbrister då trafiken har låg framkomlighet mellan centrala Linköping och västra 

Linköping.  

Det övergripande syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera behov och brister samt föreslå 

tänkbara lösningar som kan förbättra tillgängligheten till västra Linköping. Studiens 

rekommendationer och inriktning ska stå som underlag för planeringsarbete för såväl Linköpings 

kommun, Trafikverket och Region Östergötland.  

Trafikverket Region Öst är ansvarig för åtgärdsvalsstudien och studien har genomförts av Norconsult. 

En arbetsgrupp bestående av Trafikverket, Linköpings kommun, Region Östergötland och 

Östgötatrafiken har aktivt deltagit i samtliga faser av studien. Intressenter inom utredningsområdet 

har involverats via två dialogmöten; ett som behandlade och identifierade behov och brister samt ett 

för att identifiera tänkbara lösningar på kort och lång sikt.  

För att säkerhetställa de genererade åtgärdernas relevans för studien togs fem projektmål fram. Målen 

redovisas nedan och är preciserade i ett antal undermål som framgår i rapporten.  

A. God tillgänglighet till de regionala målpunkterna i västra Linköping. 
B. Ökad attraktivitet för kollektivtrafiken. 
C. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken till de regionala målpunkterna i västra Linköping. 
D. Minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet. 
E. Långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad.  

Tänkbara åtgärdstyper inom ramen för åtgärdsvalsstudien utgår ifrån fyrstegsprincipen. Åtgärderna 

som framtagits inom studien är trafikslagsövergripande och behandlar gång-, cykel-, kollektiv- och 

biltrafik. Studien har fokuserat på kollektivtrafik och dess möjlighet att på ett hållbart sätt förbättra 

den regionala tillgängligheten till västra Linköping. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

utgår från problembilden. I rapporten presenteras de åtgärder som studien valt att gå vidare med.  

Bortsorterade åtgärder finns i bilaga 3. Bland de studerade åtgärdstyperna återfinns bland annat 

åtgärder kopplat till följande åtgärdskategorier:  

• Mobility management och ökad andel hållbara resor. 

• Ökad kapacitet och framkomlighet Linköping C – västra Linköping. 

• Järnvägsåtgärder för ökad tillgänglighet till västra Linköping. 

• Ökad tillgänglighet till västra Linköping genom strategiska bytespunkter. 

• Ökad framkomlighet för busstrafiken in mot Linköping. 

• Ökad tillgänglighet för cykeltrafiken. 

• Stadsplanering. 
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För de åtgärder som studien går vidare med genomförs en effektbedömning och 

kostnadsuppskattning. Effektbedömningen utgår ifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål och gemensamt 

för åtgärderna är att de uppnår hög måluppfyllelse. I effektbedömning ingår även en uppskattning av 

tidsvinster för åtgärder med ny eller ombyggd infrastruktur samt förändrad trafikering. En grov 

kostnadsuppskattning för respektive åtgärd redovisas också.  

Slutligen presenteras åtgärdsvalsstudiens förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder. Den 

övergripande inriktningen för de åtgärder som rekommenderas är att tillgängligheten till västra 

Linköping ökas genom förbättrad framkomlighet för framförallt kollektivtrafik och cykeltrafik. Därtill 

rekommenderas fortsatt utveckling av mobilitetsåtgärder samt stadsbyggnadsåtgärder som kopplar till 

västra Linköping. Rekommendationen baseras på åtgärdsvalsstudiens mål, effektbedömningen samt 

kostnadsuppskattningen av åtgärderna. För de rekommenderade åtgärderna framgår ansvarig aktör, 

förslag till finansiering samt tidshorisont för genomförande. 

Åtgärdsvalsstudien rekommenderar bland annat att åtgärder inom samhällsbyggnad kopplat till både 

hållbart resande och stadsplanering genomförs. Därutöver rekommenderas vidareutveckling av ett 

antal busstråk mellan Linköping C och de regionala målpunkterna i västra Linköping. Studien 

rekommenderar även att spårväg Mjärdevi/LiU – US – Linköping C utreds och jämförs med busstråk 

med en mer avancerad utformning då kostnaden för båda systemen bedömts vara förhållandevis hög. 

Därutöver rekommenderas vidare utredning av en ny pendeltågsstation i västra Linköping inklusive 

kollektivtrafiksstråk till Mjärdevi/LiU. Åtgärder för utveckling av busstråket mellan Vikingstad och 

Mjärdevi/LiU rekommenderas också. För övrig busstrafik rekommenderas utveckling av två utpekade 

bytespunkter i Linköping samt busskörfält på infartsleder till Linköping. Avslutningsvis 

rekommenderar studien utveckling av cykelstråken mellan Linköping C och västra Linköping samt en 

utökning av cykelparkeringar vid de regionala målpunkterna.  

Studien avslutas med förslag till beslut om fortsatt hantering och betonar att de aktörer som har varit 

inblandade i åtgärdsvalsstudiens genomförande, och på vilka det åligger ett ansvar för åtgärdernas 

genomförande, bör arbeta vidare med åtgärdsvalsstudien som underlag.   
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1. Bakgrund  

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  
I västra Linköping finns Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park och Universitetssjukhuset vilka 

är några av de viktigaste regionala målpunkterna i Östergötland för studier, arbetsställen och 

besökare. God tillgänglighet till dessa regionala målpunkter är därför mycket viktigt. I 

länstransportplanen för Östergötlands län har brister avseende regionala kopplingarna till västra 

Linköping samt kollektivtrafikanslutningar mellan västra Linköping och Linköping C påpekats.  

I samband med byggandet av Ostlänken och ett nytt resecentrum i Linköping diskuteras kopplingarna 

mellan det nya resecentret och de viktiga regionala målpunkterna i västra Linköping, inte minst med 

tanke på att det nya resecentrumet kan komma att lokaliseras på östra sidan av Stångån1. Trafikverket 

utreder även befintligt stationsläge och fler alternativa lokaliseringar av stationen kan uppkomma i 

samband med lokaliseringsutredningen. De regionala målpunkterna i västra Linköping och förväntat 

läge för nytt resecentrum illustreras i figur 1.  

 

Figur 1. Översikt av de viktiga regionala målpunkterna i västra Linköping.  

Översiktsplan för staden Linköping som antogs 2010 har regionförstoring med en utvidgad 

arbetsmarknad som en viktig förutsättning för planförslaget. För att regionförstoringen inte ska 

belasta miljön, är planeringsmålet en kollektivtrafik som attraherar flertalet pendlare mellan 

regionens orter. Det är även viktigt att erbjuda dessa pendlare möjlighet att resa mellan resecentrum 

och sina målpunkter i Linköpings tätort med kollektivtrafik eller cykel. Målet är att minst 20 % av 

resandet i Linköpings kommun i framtiden ska ske med kollektivtrafik. Idag sker 12 % av resorna med 

kollektivtrafik. Vidare möjliggör översiktsplanen en ökad förtätning av Linköpings stad.   

 
1 I Sverigeförhandlingen (SOU 2017:107) beslutades att stationen i Linköping ska placeras i ett centralt läge 
mellan Stångån och riksväg 35 (Sverigeförhandlingen, 2017). 



  8 (116) 
 

 
 

 
 

 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 
Trafikverket Region Öst är ansvarig för åtgärdsvalsstudien och dess genomförande. En 

överenskommelse avseende genomförandet av Åtgärdsvalsstudie bristande regional tillgänglighet till 

västra Linköping undertecknades i februari 2019 av Trafikverket, Region Östergötland, Linköpings 

kommun och Östgötatrafiken. Åtgärdsvalsstudien genomfördes av Norconsult på uppdrag av 

Trafikverket.  

Inom uppdraget fanns en arbetsgrupp bestående av Trafikverket, Linköpings kommun, Region 

Östergötland och Östgötatrafiken. Arbetsgruppen sammanträde cirka en gång i månaden under 

samtliga faser i studien. Arbetsgruppens uppgift var att bidra med underlagsmaterial, delta aktivt i 

åtgärdsvalsstudien process samt ansvara för förankring i den egna organisationen.  

Intressenter inom utredningsområdet har involverats i åtgärdsvalsstudien via dialogmöten. Två 

dialogmöten har genomförts, dialogmöte 1 för att identifiera brister och dialogmöte 2 för att 

identifiera lösningar. Dialogmöte 1 genomfördes den 18 september 2019 och samtliga identifierade 

intressenter bjöds in. På dialogmöte 1 diskuterades brister, behov och problem som rör tillgänglighet 

och framkomlighet till västra Linköping utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv. För deltagarlista 

samt utfall av dialogmöte 1 se Bilaga 1. Dialogmöte 2 genomfördes den 2 december 2019 och under 

mötet diskuterades tänkbara lösningar. För deltagarlista samt utfall av dialogmöte 2 se Bilaga 2.   

En styrgrupp fanns tillsatt för åtgärdsvalsstudien för beslut i respektive fas inom ramen för studien. I 

styrgruppen fanns representanter från Trafikverket, Linköpings kommun, Region Östergötland och 

Östgötatrafiken. 

1.3. Tidigare planeringsarbete 
Tidigare planeringsarbete som direkt rör tillgängligheten till västra Linköping presenteras nedan.  

1.3.1. Trafikverket 
Trafikverket har ej genomfört något tidigare planeringsarbete som direkt kopplar mot den regionala 

tillgängligheten till västra Linköping. En åtgärdsvalsstudie, ÅVS Trafikplats Malmen (TRV 

2012/84315), har dock genomförts för trafikplats Malmslätt. I studien rekommenderades bland annat 

åtgärder gällande vägvisning, styrning av besökare och leveranser samt att fysiska och 

hastighetsdämpande åtgärder genomfördes i centrala Malmslätt. På längre sikt rekommenderades en 

utbyggnad av trafikplats Malmslätt. Trafikverket har även genomfört ett stort antal utredningar 

rörande Ostlänken och eventuell nytt stationsläge i Linköping, se avsnitt 1.4.1.  

1.3.2. Region Östergötland 
Region Östergötland har i länstransportplanen 2018–2029 för Östergötlands län identifierat brister 

som ska utredas i början av planperioden, där denna åtgärdsvalsstudie finns omnämnd:  

”Pendeltågstation i Malmslätt samt kollektivtrafikanslutning från stationen till 

Universitetet/Mjärdevi som är omfattande målpunkter för arbets- och studiependling från hela 

Östergötland, ÅVS ska genomföras under 2018/2019” (Region Östergötland, 2018a). 

Region Östergötland har i ett PM (TNS 2017–110) Åtgärdsvalsstudie för förbättrad regional 

tillgänglighet till Universitetet, Mjärdevi och Universitetssjukhuset i Linköping omformulerat bristen 

från att enbart omfatta utredning av pendeltågsstation i Malmslätt, till att istället innefatta utredning 
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av bristande tillgänglighet till viktiga regionala målpunkter (Universitetet, Mjärdevi och 

Universitetssjukhuset) på kort, medel och lång sikt (Region Östergötland, 2018b). 

1.3.3. Linköpings kommun 
Linköpings kommun har i den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping 

(Linköpings kommun & Norrköpings kommun, 2010) samt i översiktsplan för staden (Linköpings 

kommun, 2010a) pekat ut en ny pendeltågsstation i anslutning till Malmslätt. Detta för att säkerställa 

den regionala tillgängligheten till de målpunkterna samt att en attraktiv kollektivtrafik byggs upp.  

Linköpings kommun har genomfört tidigare planeringsarbete som berör tillgängligheten till 

målpunkterna i västra Linköping.  

LinkLink 
LinkLink är ett kollektivtrafiksystem vars syfte är att knyta ihop innerstaden med högkvalitativ 

kollektivtrafik (Linköpings kommun, 2010a). LinkLink är idag känt som kollektivtrafikstråket som 

sträcker sig från Linköping C via Universitetssjukhuset och Universitetet till Mjärdevi. Något som 

beaktas i denna utredning är hur ett sådant stråk kan kopplas till en ny pendeltågsstation i västra 

Linköping. 

Figur 2 illustrerar hur LinkLink sträcker sig igenom västra Linköping från resecentrumet till en 

föreslagen pendeltågsstation i Malmslätt. LinkLink möjliggör enklare arbetspendling för dem som 

arbetar i de områden som ligger längs ”kunskapslänken”. På lång sikt öppnar stråket även upp för 

möjligheter att bygga fler bostäder längs med stråket och utveckla attraktiva knutpunkter i sydvästra 

Linköping.   

 

Figur 2. Sträckning för LinkLink (Trivector, 2006).  

Flera studier ha gjorts för sträckningen och givit relativt mycket faktaunderlag. År 2006 gjorde 

Trivector på uppdrag av Linköpings kommun en rapport som sammanställde befintliga studier av 

LinkLink. Syftet med rapporten var att erbjuda en överblick på vad som gjorts i området och vad 

LinkLink innebär för utvecklingen av området (Trivector, 2006).  
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1.4. Anknytande planering 
Det finns ett antal pågående planeringsprojekt som påverkar åtgärdsvalsstudien och den regionala 

tillgängligheten till västra Linköping. Det mest omfattande projektet är planeringen av nya stambanor 

(höghastighetsbanor) samt Ostlänken med ett eventuellt nytt stationsläge i Linköping som påverkar 

den regionala tillgängligheten till Linköping i hög grad.  

1.4.1. Ostlänken och nytt stationsläge i Linköping 
Ostlänken mellan Järna och Linköping är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan 

Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Den nya järnvägen ska stärka kommunikationerna inom 

regionen och knyta Östergötland, Södermanland och Mälardalen närmare varandra. Ostlänken 

planeras som en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på 154 km 

(Trafikverket, 2018a). Inom Östergötland i Norrköping och Linköping planeras nya resecentrum i 

något annorlunda läge än idag, men fortfarande centralt i städerna (Trafikverket, 2019b).  I figur 3 

illustreras Ostlänkens sträckning.  

 

Figur 3. Ostlänkens sträckning Järna-Linköping (Trafikverket, 2019a).  

Byggstart av Ostlänken sker med början kring 2021 och målet är att de första tågen rullar på Ostlänken 

år 2035 (Trafikverket, 2018a). Det finns en pågående järnvägsplan, Järnvägsplan i projekt Ostlänken 

del OLP1.2 Linköping (TRV 2014/72087), som berör Linköpings tätort. Syftet är att finna en lämplig 

sträckning för banan genom Linköping med ett nytt stationsläge för Linköping C. Den pågående 

järnvägsplanen genom Linköping utreder Ostlänkens sträckning genom Linköping samt utreder 

alternativa anslutningar mellan Ostlänken till Södra stambanan. Järnvägsplanens utredningsområde 

redovisas i figur 4. Väster om Linköping breddas utredningsområdet för att kunna utreda alternativa 

anslutningar till Södra stambanan och inte omöjliggöra en förlängning av ny stambana för 

höghastighetståg vidare söderut. De två banorna (Södra stambanan och Ostlänken) anluts i en 

kopplingspunkt för att kunna medge trafikering från Södra stambanan in på Ostlänken och omvänt.  
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Figur 4. Utredningsområde för järnvägsplanen genom Linköpings tätort (Trafikverket, 2020).  

Stationsläget i Linköping 
Ostlänkens stationsläge i Linköping är ej bestämt när denna åtgärdsvalsstudie genomförs. Det har 

genomförts flera utredningar kring järnvägens sträckning och stationsläge i Linköping. I dessa 

utredningar har järnväg i marknivå/upphöjd, i tunnel samt i sträckning norr om staden med bibana 

genom Linköping diskuterats. Gemensamt för alternativen med sträckning inne i staden är 

lokalisering av ett nytt stationsläge öster om Stångån. I denna åtgärdsvalsstudie förutsätts ett nytt 

stationsläge öster om Stångån för att kunna jämföra befintlig situation med olika tänkbara lösningar.   

Trafikering efter Ostlänkens färdigställande  
Ostlänken planeras för trafikering av tre tågtyper för persontrafik (Trafikverket, 2014):  

• Höghastighetståg för nationella resor mellan storstadsområdena med ett fåtal stopp.  

• Interregionaltåg som även trafikerar andra banor i järnvägsnätet och gör uppehåll i 

kommunhuvudorter.  

• Regionala tåg som även stannar i andra tätorter förutom kommunhuvudorterna. 

Tung godstrafik är ej aktuell på Ostlänken, dock kan snabbgodståg med begränsad tågvikt och 

lågaxellast komma att trafikera banan (Trafikverket, 2014). Efter Ostlänkens färdigställande kommer 

det att frigöras kapacitet på Södra stambanan som då även kommer få utökad godstrafik. Bättre 

kapacitet på banan möjliggör även utvecklad och snabbare lokal samt regional tågtrafik mellan 

Norrköping och Katrineholm samt andra stationer i Stockholm/Mälardalsregionen (Linköpings 

kommun & Norrköpings kommun, 2010).  

1.4.2. Höghastighetsjärnväg väster om Linköping 
Efter att Ostlänken (Järna-Linköping) är färdigställd kommer höghastighetsjärnvägen fortsätta väster 

om Linköping. Höghastighetsjärnvägen kommer att gå mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-

Malmö, med Jönköping som planerad kopplingspunkt, se figur 5.  
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Figur 5. Utbyggnad av höghastighetsjärnväg i Sverige (Trafikverket, 2019c).  

Trafikverkets planering kopplat till höghastighetsjärnvägen bedrivs inom olika utredningar. Ostlänken 

befinner sig i järnvägsplaneskede. För Hässleholm–Lund samt Göteborg–Borås pågår 

lokaliseringsutredningar. För sträckorna Linköping–Borås respektive Jönköping–Malmö har två 

åtgärdsvalsstudier genomförts. Åtgärdsvalsstudierna färdigställdes 2018.  

I Sverigeförhandlingen pekades stationsorter på höghastighetsjärnvägen ut. Tranås är utpekad som 

stationsort i det nya höghastighetsjärnvägsnätet, se figur 6. Mjölby är ej utpekad som stationsort utan 

kommer endast försörjas utav Södra stambanan (Trafikverket, 2019c).  

 

Figur 6. Ny höghastighetsjärnväg utifrån Sverigeförhandlingens utpekande av stationsorter (Trafikverket, 2019c).   
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1.4.3. Regionala planer 
Det finns ett antal regionala planer som på olika sätt anknyter till denna åtgärdsvalsstudie. Dessa 

planer presenteras kortfattat nedan.   

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029 Östergötlands län 
Östergötlands länstransportsplan beskriver åtgärder för att bidra till en god transportinfrastruktur 

som ska klara befintliga nationella transportpolitiska mål och klimatmål. Planen fastställdes 2018 och 

beskriver planeringsperioden 2018 - 2029. Den omfattar i huvudsak större väginvesteringar men även 

några åtgärder inom kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. Planen pekar ut ett antal objekt som är 

relevanta för denna åtgärdsvalsstudie: 

• En långsiktig ambition att köra kvartstrafik hela dagen på pendeltågen samt att öppna ny 

pendeltågstation i Malmslätt. 

• Riktade medel avsätts till åtgärder av befintligt vägnät, statligt som kommunalt, för god 

tillgänglighet till nytt resecentrum. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP) för Östergötland 2030 
Region Östergötlands trafikförsörjningsprogram antogs av regionfullmäktige i november 2016. I 

programmet beskrivs det att den regionala pendeltågstrafiken, Östgötapendeln, utgör stommen i 

länets samhällsfinansierade kollektivtrafiksystem. Övrig tågtrafik beskrivs som interregionaltrafik.  

I RTP beskrivs det att Ostlänken kommer innebära en kraftig ökning av spårkapaciteten mellan 

Östergötland och Stockholm. När de snabba persontågen är överflyttade till Ostlänken kommer det 

finnas mer kapacitet på dagens spår för persontrafik av mer regional karaktär samt för godståg. Dock 

kommer det i ett första skede när endast Ostlänken är färdigställd, utan försättning västerut, vara så 

att spårkapaciteten är högre norrut från Linköping än söderut. Risk finns att detta kan begränsa 

tågtrafiken i Östergötland. Dagens kapacitetsbrist på Södra Stambanan medför enligt Region 

Östergötland (2016) att det ej är möjligt att utvidga Östgötapendelns trafikeringsområde eller trafikera 

fler stationer inom nuvarande trafikeringsområde än de som redan trafikeras idag.  

”Den kapacitetsförstärkning av spårtrafiken mellan Östergötland och Stockholm som Ostlänken ger 

möjlighet till får inte äventyras genom att den mer långsamgående tågtrafik som idag trafikerar andra 

sträckningar på samma relation, eller delar av relationen, flyttas över till Ostlänken”  

(Region Östergötland, 2016).  

Region Östergötlands förhållning till kollektivtrafiksystemets utveckling är att i första hand utveckla 

kommunikationerna och integreringen inom regionen och därefter utveckla kommunikationen mot 

Stockholm. Den storregionala trafiken bedrivs tillsammans med Region Jönköpings län, Landstinget i 

Kalmar och Mälardalstrafik AB. Kollektivtrafiken inom Östergötlands län utgörs i första hand av 

Östgötapendeln och snabb busstrafik i starka stråk. Busstrafiken körs främst på starka stråk mellan 

kommunhuvudort och regionens centrala del som inte trafikeras av Östgötapendeln. Busstrafiken 

utgör även komplement till tågtrafiken på relationer med stort resandeunderlag eller där det finns 

stort underlag mellan specifika målpunkter som inte trafikeras av tåg. Det körs även mer 

långsamtgående busstrafik med tätare uppehåll i de regionala stråken.   
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Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik (remissversion) 
Region Östergötland har tagit fram en långsiktig målbild för regionens agerande och planerande som 

kollektivtrafikmyndighet. Resandet med tåg i länet har under senare år ökat kraftigt och förväntas öka 

ännu mer genom Ostlänkens tillkomst. Planen ska stödja regionens planering långsiktigt och 

strategiskt för att möta det framtida behovet av att resa med tåg inom samt till och från Östergötland.  

Fokus har varit Östgötapendelns sträckning och dess kommande behov av kapacitet, men även övriga 

trafiksystem som berör länet har beaktats. Målbilden utgår ifrån tre styrande principer som utgör en 

prioriterad ordning för regionens engagemang (Region Östergötland, 2019a): 

• Princip 1: Integration inom regionen - Binda samman den flerkärniga storstadsregionen. 

• Princip 2: Position i förhållande till Stockholmsregionen - Verka för snabba, frekventa 

resmöjligheter till Storstockholm. 

• Princip 3: Expansion till närliggande regioner - Satsa på interregional trafik där vardagligt 

resande kan åstadkommas. 

I Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik har följande åtgärder 

rekommenderats att genomföras (Region Östergötland, 2019a): 

• Östgötapendeln har genomgående linjer under hela dagen med taktfast halvtimmestrafik 

mellan Motala-Tranås till Norrköping (taktfast kvartstrafik Mjölby-Norrköping) med långa tåg 

(multipelkoppling) under högtrafik. 

• Pendeltågstrafiken får ytterligare uppehåll för resandeutbyte vid station Linköping Västra 

vilken föreslås anläggas i Malmslätt. 

• För 2040 föreslås att Stångådalsbanan och dess trafik att finnas kvar i samma utsträckning 

som idag. Tjustbanan föreslås däremot utredas för trafikering med buss.  

• Två regionaltåg i timmen under högtrafik mellan Norrköping och Katrineholm 

(UVENtrafiken) respektive mellan Östergötland och Stockholm på Ostlänken med uppehåll 

vid bland annat Nyköping och Skavsta. 

I planen föreslås ett trafikupplägg för Östgötapendeln som innebär ett basutbud med taktfast 30-

minuterstrafik mellan Tranås-Norrköping respektive Motala-Norrköping, vilket innebär 15-

minuterstrafik på sträckan Mjölby-Norrköping, se figur 7.  
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Figur 7. Målbild 2040 med utbud, uppehållsbild och utredningsområden (Region Östergötland, 2018a).  

I planen påpekas att den framtida kopplingspunkten mellan Ostlänken och Södra Stambanan bör 

anläggas så långt västerut som möjligt, som minst väster om Vikingstad, och vara planskild för att 

klara av det framtida trafikeringsbehovet.  

Regional cykelstrategi 
År 2017 antogs en regional cykelstrategi för Östergötland. Strategin är framtagen av Region 

Östergötland i samarbete med Trivector Traffic som kartlagt cykelinfrastrukturen med hjälp från 

länets kommuner. Ambitionen med strategin är att stödja ökad och säker cykling. Cykelstrategin syftar 

till att skapa ett kunskapsunderlag kring nyttor och faktorer som ökar cykling, samt förankra 

prioriteringsprinciper för regionala medel till cykelvägar utmed kommunalt och statligt vägnät. För att 

bedöma mellan vilka orter det finns störst potential till ökad cykling genomfördes en analys utifrån 

ortstorlek, arbetstillfällen och avstånd mellan orterna. Då störst potential till utvecklad cykling är inom 

eller i anslutning till tätorter där flest korta resor görs är rekommendationen att störst satsningar görs 

i den sortens miljöer. Den Regionala transportinfrastrukturplanen har möjlighet att medfinansiera 

cykelvägar utmed såväl kommunalt som statligt vägnät.  
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1.4.4. Kommunala planer 
Det finns ett antal kommunala planer som på olika sätt anknyter till denna åtgärdsvalsstudie.  

Översiktsplan Linköping 
Den kommunomfattande översiktsplanen för Linköping består av tre delar: gemensam översiktsplan 

för Linköping och Norrköping, översiktsplan för staden Linköping samt översiktsplan för landsbygden 

och småorterna. De två förstnämnda antogs år 2010 och ÖP landsbygden och småorterna antogs 2014. 

År 2016 aktualiserades översiktsplanen genom tillägget utvecklingsplan för Linköpings innerstad. 

Dessutom har utvecklingsplan för Linköpings ytterstad tagits fram och planen var ute på samråd 

under hösten 2019.  

Gemensam översiktsplan för Norrköping och Linköping 
Linköpings kommun har i den gemensamma översiktsplanen för Norrköping och Linköping påtalat att 

det är angeläget att bygga ut en pendeltågsstation i Malmslätt (Linköpings kommun & Norrköpings 

kommun, 2010). Det är dock osäkert huruvida det finns möjligheter för ytterligare en station innan 

Götalandsbanan (höghastighetsjärnvägen väster om Linköping) är fullt utbyggd. Tanken med en 

pendeltågsstation i Malmslätt är att det ska utvecklas till en regional bytespunkt för resande till bland 

annat Mjärdevi, Universitetet och Universitetssjukhuset. Pendeltågsstationen förväntas kunna bidra 

till minskade restider (Linköpings kommun & Norrköpings kommun, 2010).  

Översiktsplan för staden Linköping 
I översiktsplanen för staden beskrivs vikten av att ha beredskap för framtiden och erbjuda attraktiva 

bostäder för medborgare och mark/lokaler till företagare. Vidare ska Linköping vara en attraktiv stad 

att både bo och verka i och vara i framkant när det gäller hållbar stadsplanering (Linköpings kommun, 

2010a). I planen anges ett antal strategier för utbyggnaden av staden. Staden ska bli rundare och 

tillkommande utbyggnadsområden ska lokaliseras inom eller i direkt anslutning till den befintliga 

stadsbebyggelsen. Staden ska bli tätare och mer sammanhängande och tydliga och gena 

kollektivtrafiksstråk ska utvecklas och andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.  

Översiktsplanen behandlar punkter som: sammanhållning av staden, förtätning, blandad bebyggelse, 

hållbara trafiksystem och kulturella/historiska värden. Vad beträffar hållbara trafiksystem är det 

tydligt att bilen ses som ett problem för stadsmiljön vilket resulterar i att kommunen vill minska 

bilberoendet i Linköping. Färre bilar resulterar i högre grad ekologisk- och social hållbarhet i och med 

minskade utsläpp, attraktivare miljö och mindre buller (Linköpings kommun, 2010a). 

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 
Utvecklingsplanen är ett tillägg till den gällande översiktsplanen för staden Linköping. Planen utgår 

från de övergripande strategierna i översiktsplanen om en rundare, tätare och mer sammanhängande 

stad med hållbara kommunikationer och attraktiva parker, mötesplatser och gaturum. Strategierna i 

planen för innerstaden handlar om att skapa strategiska stråk, förnyelse i befintlig struktur, strukturell 

förnyelse och samlad omvandling (Linköpings kommun, 2016).  

Översiktsplan för landsbygden och småorterna 
Översiktsplanen för landsbygden och småorterna är inriktad på landsbygdsutveckling och på att hela 

kommunen ska vara attraktiv för boende och företagande. I planen konstateras att förutsättningarna 

för etablering av nya verksamheter och byggnation är god i och omkring kommunens småorter. Fokus 

är således på utvecklingsmöjligheterna i anslutning till småorterna. Planen framhåller även bland 

annat hållbar pendling på landsbygden och föreslår att pendlar- och samåkningsparkeringar ska 

anläggas på flera platser i kommunen (Linköpings kommun, 2014). 
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Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 
I planen vidareutvecklas de strategier som togs fram i översiktsplanen för staden som antogs år 2010. 

Planen föreslår att utvecklingen ska fokuseras till viktiga noder samt vägar och gator där många rör sig 

för att på så sätt skapa god tillgänglighet och möjlighet att förflytta sig på ett hållbart sätt i staden med 

omnejd. Utvecklingen föreslås bygga på följande utvecklingsprinciper: blanda, förena, tillvarata, 

förnya och förtäta. I utvecklingsplan för Linköpings ytterstad är det uttryckt att 

bebyggelseutvecklingen koncentreras kring stomlinjestråken för att stärka kollektivtrafikens 

kundunderlag samtidigt som fler får närhet till god kollektivtrafik (Linköping kommun, 2019b). 

Trafikplan för Linköpings innerstad 
Trafikplanen var på samråd under 2017 och förväntas antas under 2021. Planen syftar till att ange 

inriktningen för den fortsatta utvecklingen av innerstadens gator. Eftersom Linköpings innerstad är en 

viktig regional målpunkt är god tillgänglighet för alla trafikslag viktig. Avsikten är att med hjälp av 

planen möjliggöra en utveckling av innerstaden samt en förändrad färdmedelsfördelning. För detta 

har fem inriktningar antagits (Linköpings kommun, 2017): 

• Alla trafikslag ska samspela i innerstaden. 

• Gatuutformningen ska bidra till samspel och möten. 

• Trafiken ska anpassas till omgivande stadsrum. 

• Gatunätet ska vara kontinuerligt och finmaskigt. 

• Innerstadens målpunkter ska vara nåbar för alla trafikslag. 

I övrigt behandlar planen bland annat trafiknätsförslag för varje färdmedel, visioner om hållbar trafik, 

en konsekvensbeskrivning och riksintressen (Linköpings kommun, 2017). 

Grön resplan - Science Park Mjärdevi  
Rapporten består av en enkätundersökning vilken studerade anställdas pendlings- och tjänsteresor i 

Science Park Mjärdevi. Syftet var att studera hur man kan uppnå önskade klimatmål genom 

effektivisering av resor. Undersökningen visade att 43 % av de anställda cyklar eller går till arbetet. Det 

finns däremot ändå potential för förbättring då 46 % av de som arbetspendlar 5 dagar i veckan med bil 

kan tänka sig avstå bilen vid förbättringar av kollektivtrafiken. Enkätundersökningen visar att 

kollektivtrafiken upplevs som bristfällig från flera orter vilket ledde till att Östgötatrafiken, som en 

åtgärd, kommer genomföra en tillgänglighetsanalys för de anställda i Mjärdevi (Linköpings kommun & 

Science Park Mjärdevi, 2017).  

Ny station i Malmslätt 
I början av 2000-talet utförde Trivector på uppdrag av Linköpings kommun en utredning, LinkLink, 

angående pendeltågsstation i Malmslätt och möjligheterna att knyta ihop en sådan station med 

Mjärdevi, Universitetet och Universitetssjukhuset genom ett prioriterat kollektivtrafikstråk (Region 

Östergötland, 2018b). Det finns ett uppenbart behov av att utreda kapaciteten samt prioriteringen 

mellan olika typer av tågtrafik (regionaltrafik och fjärrtrafik) på Södra stambanan genom Linköping.   
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1.5. Sammanförande av flera behov/brister/problem 
I analysen av den regionala tillgängligheten inkluderas samtliga transportslag vilket gör det möjligt att 

i lösningsskedet beakta aspekter som miljö, klimat och en omställning till ett mer hållbart 

transportsystem.  

I åtgärdsvalsstudien sammanförs även behov och brister för befintligt transportsystem med 

kommande tänkbara problem som kan uppstå efter färdigställande av Ostlänken och kommande 

fortsättning av höghastighetsjärnvägen.  

1.6. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats 
Syftet med de förslagna lösningarna är att förbättra den regionala tillgängligheten till västra Linköping 

och målpunkterna Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park och Universitetssjukhuset i 

Linköping. Rekommendationer och inriktning ska stå som underlag för planeringsarbete för såväl 

Linköpings kommun, Trafikverket och Region Östergötland.  

1.7. Kostnadsramar för genomförande av lösning/åtgärder 
Inget kostnadstak har tillämpats i åtgärdsvalsstudien. De åtgärder som föreslås i denna studie har 

varierande kostnader beroende på typ av åtgärd och om de är avsedda att genomföras på kort eller 

lång sikt. Kostnadsramen är beroende av möjlig finansiering. 
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2. Intressenter 

2.1. Identifierade intressenter 
En intressentanalys har genomförts för att fånga upp viktiga intressenter inom utredningsområdet. 

Inom åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp finns de primära intressenterna inkluderade. Arbetsgruppen 

består utav representanter från:  

• Trafikverket. 

• Region Östergötland. 

• Östgötatrafiken. 

• Linköpings kommun. 

• Norconsult. 

Arbetsgruppen genomförde gemensamt en inledande kartläggning av intressenter. Samtliga 

kommuner inom Östergötland län och samtliga angränsande regioner identifierades som intressenter. 

Utöver kommunerna inom länet identifierades även Tranås kommun och Nyköpings kommun som 

intressenter. Vad gäller intressenter inom näringslivet, markägare samt organisationer sattes en 

avgränsning till att endast kartlägga relevanta aktörer inom Linköpings kommun, se tabell 1. 

Tabell 1. Identifierade intressenter. 
Identifierade regioner och kommuner: Övriga identifierade intressenter:  

Region Östergötland Transdev 

Region Jönköping Nobina 

Region Kalmar Science Park Mjärdevi 

Region Sörmland Malmen teknikcentrum 

Region Örebro Flygvapenmusem 

Boxholm kommun Gamla Linköping 

Finspång kommun  ESIC östsvenska handelskammaren 

Kinda kommun VTI 

Linköping kommun IFS 

Mjölby kommun Sectra 

Motala kommun Releasy 

Norrköping kommun SIG 

Söderköping kommun Ericsson 

Vadstena kommun SAAB 

Valdemarsvik kommun Linköpings golfklubb 

Ydre kommun Regionfastigheter 

Åtvidaberg kommun Akademiska hus 

Ödeshög kommun Fortifikationsverket 

Tranås kommun Garnisonsfastigheter 

Nyköpings kommun Linköpings Universitet 

 LinTek 

 StuFF 

 Concensus 
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2.2. Intressenternas involvering 
Intressenterna har involverats i olika grad i de olika skedena av åtgärdsvalsstudien. Nedan beskrivs de 

olika konstellationerna som varit involverade samt i vilket skede.  

Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen bestod av representanter ifrån Trafikverket, Region Östergötland, Östgötatrafiken, 

Linköpings kommun och Norconsult. Arbetsgruppen sammanträdde cirka en gång i månaden under 

samtliga faser i studien.  

Dialogmöte 1  
Samtliga ovanstående intressenter bjöds in till ett dialogmöte i Linköping den 18 september 2019. På 

dialogmöte 1 diskuterades brister, behov och problem som rör tillgänglighet och framkomlighet till 

västra Linköping utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv. För deltagarlista samt utfall av mötet se 

Bilaga 1.   

Dialogmöte 2 
Dialogmöte hölls i Linköping den 2 december 2019. Under mötet presenterades resultatet från 

föregående dialogmöte samt målen för åtgärdsvalsstudien. Fokus under dialogmötet var att få fram 

tänkbara lösningar för samtliga trafikslag. För deltagarlista samt utfall av mötet se Bilaga 2.   
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3. Avgränsningar 

3.1. Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet (där brister, behov och funktion ska identifieras och lösningar i huvudsak kan 

förekomma) inbegriper nuvarande och kommande behov av infrastrukturförändringar för att uppnå 

en god tillgänglighet till de regionala målpunkterna. De regionala målpunkterna i västra Linköping 

avgränsas till att beröra Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park och Universitetssjukhuset i 

Linköping, se figur 8. 

 

Figur 8. Översikt av de viktiga regionala målpunkterna i västra Linköping.  

Med regional tillgänglighet till de tre målpunkterna i västra Linköping avses främst resor inom 

Östergötlands län samt resor från de angränsande länen, Jönköpings län, Kalmar län, Södermanlands 

län och Örebro län. Även interregionalt resande som startar eller slutar utanför dessa län som 

tillgängligheten från Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn beaktas.  

3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  
Uppdraget omfattar att genomföra en åtgärdsvalsstudie för att identifiera bristande regional 

tillgänglighet till de regionala målpunkterna i västra Linköping. Åtgärdsvalsstudien behandlar 

samtliga transportslag men fokuserar på kollektivtrafik (tåg, buss och eventuellt någon form av annan 

spårtrafik), samt utreda och föreslå lösningar som kan bidra till att åtgärda de identifierade bristerna. 

Åtgärdsvalsstudien behandlar godstrafik på en övergripande nivå i de situationer då godstrafikens 

tillgänglighet och framkomlighet behöver beaktas. Om fördjupningar angående gods krävs föreslås att 

en separat utredning genomförs. Studien behandlar tillgänglighet på ett övergripande plan och utreder 

ej tillgänglighet i relation till social hållbarhet.  

Vad gäller Ostlänken och eventuell ny lokalisering av resecentrum i Linköping har det inom studien 

beslutats om en avgränsning där endast befintligt stationsläge samt ett läge öster om Stångån utreds.  
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3.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande  
Utredningen kan indelas i tre olika tidshorisonter för åtgärders genomförande. Tidshorisonterna är 

satta efter de olika skeden av utbyggnaden av den framtida höghastighetsjärnvägen: 

• Före byggandet av Ostlänken. 

• Efter det att Ostlänken är färdigställd år 2035 (med kopplingspunkt väster om Vikingstad). 

• Efter det att den nya höghastighetsjärnvägen byggts väster om Vikingstad. 

Studien kommer att rekommendera åtgärdsförslag som kan prövas inför nästa planrevidering av 

Nationell plan och Länstransportplan. 
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4. Mål 

4.1. Koppling till transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål  
”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. 

Utöver det övergripande målet finns även ett funktionsmål och ett hänsynsmål.  

Funktionsmålet – tillgänglighet 
”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. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive 

mäns transportbehov”. 

Funktionsmålet har konkretiserats i följande preciseringar:  

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.  

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften. 

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.  

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle.  

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.  

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar.  

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa 
”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas 

eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa”. 

Hänsynsmålet har konkretiserats i följande preciseringar: 

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas 

med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 

allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.  

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet minskar fortlöpande.  

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom en 

stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. År 2030 bör 

Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.  

• Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga 

miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där 

transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål.  
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4.2. Viktiga regionala mål i sammanhanget 
Samtliga regioner har på uppdrag av regeringen upprättat länstransportplaner för år 2018–2029 dessa 

planer kompletteras av nationell plan 2018–2029. I denna åtgärdsvalsstudie har Region Östergötland 

samt angränsande regioners planer valts att lyfta in. Länstransportplanerna är 

transportslagsövergripande och utgår ifrån fyrstegsprincipen.  

4.2.1. Region Östergötland 

Länstransportplan för regional transportinfrastruktur 2018–2029 för Östergötlands län 
Länstransportplanen stödjer de övergripande målen och strategierna i det regionala 

utvecklingsprogrammet samt Strukturbild Östergötland. I det regionala utvecklingsprogrammet 

(RUP) formulerades fyra strategier med direkt koppling mot transportsystemet som 

länstransportplanen tar fasta på:  

• Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang. 

• Stärk Östergötland som en flerkärnig stadsregion. 

• Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar. 

• Ställ om Östergötland till en resurssnål region. 

I länstransportplanen pekas ett antal funktionella transportstråk i Östergötland ut. Dessa 

transportstråk är avgörande för att knyta ihop regionens större tätorter för att skapa ett flerkärnigt 

Östergötland med en gemensam arbets- och studiemarkand och på sikt en gemensam 

bostadsmarknad. Vidare är de prioriterade transportstråken nödvändiga för Östergötlands kopplingar 

till Stockholmsregionen och till övriga grannregioner. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2030 
Det strategiska målet för Östergötlands kollektivtrafik har formulerats utifrån de tre 

hållbarhetsperspektiven och lyder: ”Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, 

samhället och miljön.” Utifrån detta strategiska mål har tre målområden identifierats, inom vilka 

Östergötlands kollektivtrafik ska utvecklas fram till år 2030. 

• Kollektivtrafiken – ett attraktivt och enkelt sätt att resa. 

• Kollektivtrafiken – ett verktyg för en hållbar regional utveckling. 

• Kollektivtrafiken – ett klimatpositivt sätt att resa. 

För varje målområde har sedan ett antal indikatorer angetts. Indikatorerna mäts och följs upp för att 

de angivna målvärdena ska nås år 2030. Nedan belyses de indikatorer som bedömts vara särskilt 

relevanta för denna åtgärdsvalsstudie:  

• Kollektivtrafikens andel ska uppgå till minst 32 procent av de motorburna resorna.  

• Andelen av befolkningen som med kollektivtrafik når centrala Linköping eller Norrköping 

inom 35 minuter, med minst 12 resmöjligheter i vardera riktningen per vardag, ska uppgå till 

minst 65 procent. 

• Andelen av de regionalt viktiga orterna med en restidskvot på högst 1,5 för resor till Linköping 

eller Norrköping, med minst 12 resmöjligheter i vardera riktningen per vardag, ska uppgå till 

minst 75 procent. 

• Stadstrafikens medelhastighet i städernas centrala delar ska vara minst 20 km/h. 

• Stadstrafikens medelhastighet i städernas yttre områden ska vara minst 28 km/h.  
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4.2.2. Angränsande regioner  

Länsplan för regional transportinfrastruktur Örebro län 2018–2029 
Det övergripande mål i Örebros länsplan lyder (Region Örebro län, 2018):  

”Länstransportplanen ska utveckla tillgängligheten för att förbättra möjligheterna till pendling och 

transport av gods och bidra till minskad klimatpåverkan i linje med regionala mål.” 

I länsplanen anges även följande prioriterade funktioner (Region Örebro län, 2018): 

• Tillgänglighet till och från Örebro. 

• Tillgänglighet i tvärförbindelser. 

• Tillgänglighet till det lokala omlandet. 

• Hållbart vardagsresande. 

• Framkomlighet för effektiva godstransporter. 

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029 
Det övergripande målet i länsplanen för Södermanlands län är att (Regionförbundet Sörmland, 2018):  

• 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. 

• Stödja tillväxt i länet genom att främja internationell tillgänglighet och näringslivets 

transporter. 

• Verka för en hållbar och effektiv samhällsplanering i genomförandet av planen. 

Regional transportplan för Jönköpings län 2018–2029 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- 

och tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad som krävs för att länet ska bli en framgångsrik och växande 

region till 2025. Sju framgångsfaktorer har identifierats som avgörande för att Region Jönköping ska 

nå målen. För framgångsfaktorn kommunikationer anges följande (Region Jönköpings län, 2018): 

• Väl fungerande kommunikationer inom regionen är en förutsättning för att vidga de lokala 

arbetsmarknadsregionerna och därmed öka tillgången till attraktiva arbetsplatser för 

människor samt kompetens för företag. Att regionens företag har tillgång till effektiva och 

miljöanpassade transporter är en grundläggande förutsättning för att näringslivet ska kunna 

växa och utvecklas. Goda kommunikationer är också en förutsättning för att skapa en regional 

arena för olika arrangemang och kulturaktiviteter. 

• Goda förbindelser med omvärlden är på samma sätt en förutsättning, inte minst för 

utvecklingen av nya dynamiska kunskapsintensiva näringar. Utmaningen är att göra Region 

Jönköping rundare, närmare och snabbare. 

Regional transportplan för Kalmar län 2018–2029 
Den regionala transportplaner har som utgångspunkt att stödja Regional utvecklingsstrategi för 

Kalmar län 2030 (RUS) där ett av de prioriterade utvecklingsområdena är hållbar samhällsplanering. 

Följande strategier är prioriterade (Regionförbundet i Kalmar län, 2018): 

• Åstadkomma korta restider med hög punktlighet för personer och gods. 

• Möjliggöra digital kommunikation i hela länet. 

• Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat. 

• Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen.  
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4.3. Viktiga kommunala mål i sammanhanget 
Linköping kommuns översiktsplan består av tre delar: gemensam översiktsplan för Linköping och 

Norrköping, översiktsplan för staden Linköping samt översiktsplan för landsbygden och småorterna. 

Arbetsgruppen har bedömt att de två förstnämnda har störst relevans för denna åtgärdsvalsstudie.  

4.3.1. Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping 
I Linköpings och Norrköpings gemensamma översiktsplan anges följande mål för att uppnå hållbara 

resor och transporter:  

• Samordna planeringen av infrastruktur och bebyggelse. Bebyggelsen ska vara tät i stations- 

och hållplatsnära lägen. Lokalisera verksamheter som är målpunkter för många resenärer i 

områden inom gångavstånd till resecentrum i Linköping och Norrköping. 

• Tillämpa ”fyrstegsprincipen” vid åtgärder i transportsystemet. 

• Underlätta för resenärerna att åka kollektivt så att bilresor förs över till andra transportslag. 

• Utveckla kraftfulla kollektivtrafikstråk med smidiga bytespunkter inne i båda städerna. 

• Underlätta för gående, cyklister och kollektivtrafik i stadskärnan. 

I den gemensamma översiktsplanen lyfts det även fram ett antal prioriteringar gällande kollektivtrafik 

i ett regionalt perspektiv:  

Högsta prioritet: Täta och snabba förbindelser mellan stadskärnorna samt till Stockholm och Göteborg 

• Höghastighetståg till Stockholm och Göteborg 

• Pendeltåg Linköping - Norrköping, samt minst två snabbtåg per timme. 

Hög prioritet: Bra förbindelser till städer i omlandet, inklusive grannlänen 

• Interregional pendeltågstrafik med få stopp till Stockholm/Mälardalen och Jönköping/Nässjö 

• Inomregional pendeltågstrafik till Mjölby/Motala, Tranås/Nässjö/Jönköping, 

Katrineholm/Flen och Nyköping med stopp i mellanliggande stationer. 

Prioritet: 

A. Förbindelser mellan städerna och prioriterade utvecklingsorter i städernas närhet. 

B. Stomtrafik, på väg eller bana, till Söderköping, Valdemarsvik, Finspång, Vadstena, Ödeshög, 

Kisa/Vimmerby och Åtvidaberg/Västervik. 

4.3.2. Översiktsplan för staden Linköping 
I översiktsplanen för staden Linköping har kommunen en målsättning om en förändrad 

färdmedelsfördelning till 40 % biltrafik, 40 % cykeltrafik och 20 % kollektivtrafik, se figur 9. En annan 

viktigt målsättningen är att kommunen ska vara koldioxidneutral år 2025.  

 

Figur 9. Till vänster: Färdmedelsfördelning år 2010. Till höger: Målsättning om en förändrad färdmedelsfördelning 
(Östgötatrafiken, Region Östergötland & Linköpings kommun, 2019).  
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4.4. Mål för problemlösning 
Vid framtagandet av de projektspecifika målen för åtgärdsvalsstudien har arbetsgruppen utgått från de 

transportpolitiska målen samt de regionala och kommunala målen. Åtgärdsvalsstudiens mål följer 

således de transportpolitiska, regionala samt kommunala målen och studiens mål kan ses som en 

nedbrytning av de övergripande målen. Nedan anges de projektspecifika målen för åtgärdsvalsstudien 

vilka har definierats av arbetsgruppen. 

A. God tillgänglighet till de regionala målpunkterna i västra Linköping 

o Minskade restider för regionala resor till de regionala målpunkterna i västra 

Linköping.  

o Regionala kollektivtrafikresor inom Östergötland och från angränsande län till de 

regionala målpunkterna i västra Linköping ska kunna genomföras med så få 

transportbyten som möjligt.  

o Från viktiga kollektivtrafiksbytespunkter i Linköping ska resenären kunna nå de 

regionala målpunkterna i västra Linköping utan byte.  

o I en regional bilresa ska resenärerna kunna genomföra byte från bil till kollektivtrafik i 

strategiska lägen för fortsatta resor till de regionala målpunkterna i västra Linköping.  

B. Ökad attraktivitet för kollektivtrafiken 

o För regionala resor ska en minskad restidskvot (kollektivtrafik/bil) eftersträvas. 

o Förbättrad turtäthet mellan viktiga kollektivtrafikbytespunkter och de regionala 

målpunkterna i västra Linköping samt för direktlinjer (utan byte) till de regionala 

målpunkterna i västra Linköping.  

C. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken till de regionala målpunkterna i västra Linköping  

o Den regionala framkomligheten för kollektivtrafiken på järnväg skall förbättras, 

exempelvis genom höjda medelhastigheter, kapacitetsförbättringar, förbättrad 

trafikering och förbättrade fordon.  

o Den regionala framkomligheten för kollektivtrafiken på väg skall förbättras genom att 

eftersträva en effektiv prioritering.  

o I korsningar i starka kollektivtrafikstråk ska kollektivtrafikens framkomlighet vara 

högre än biltrafikens. 

D. Minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet 

o Föreslagna åtgärder ska bidra till en målstyrd dämpning av biltrafikökningen i 

förhållande till basprognos 2040. 

o Ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik för de regionala resorna till de regionala 

målpunkterna i västra Linköping (överflyttning från biltrafiken).  

o Minskad energiförbrukning och minskade klimatpåverkande utsläpp från 

transportsektorn.  

E. Långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad 

o Transportinfrastrukturen ska planeras på ett sådant sätt att den bidrar till den 

fortsatta stadsutvecklingen. 

o Ny transportinfrastruktur byggs så att befintliga stadskvaliteter inte äventyras och att 

vidareutveckling av kollektivtrafiknätet i framtiden inte omöjliggörs. 

o Kollektivtrafikens hållplatslägen placeras strategiskt vid regionala målpunkter och 

stadsdelsnoder för att därigenom kunna åstadkomma en kapacitetsstark 

kollektivtrafik i områden med hög befolkningstäthet.  
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4.5. Målkonflikter 
De transportpolitiska målen samt de regionala, lokala och projektspecifika målen för studien bedöms 

inneha få målkonflikter och målen stödjer mestadels varandra. Det kan uppstå vissa konflikter på 

planeringsnivå och några av dessa tänkbara konflikter redovisas nedan.  

Målkonflikter som beror på skilda prioriteringar inom olika regioner berörs ej då studien är avgränsad 

till tillgängligheten till västra Linköping. 

4.5.1. Tillgänglighet och framkomlighet 
Inom kollektivtrafiken finns en konflikt mellan önskemålet om korta restider gentemot en god 

tillgänglighet med täta uppehåll. I det regionala/storregionala perspektivet kan därför olika önskemål 

behöva tillfredsställas, t.ex. genom att ett stråk får en trafikering som både är snabb och tillgänglighet, 

exempelvis genom en kombinerad trafikering med tåg/buss eller expressbuss/buss. För järnvägen 

innebär det en prioritering mellan tåg i fjärrtrafik och tåg i regionaltrafik samt godståg.  

Det kan uppstå en målkonflikt mellan Linköpings planer på förtätning av staden och kollektivtrafikens 

framkomlighet. Det handlar då främst om utrymme för kollektivtrafiken i förhållande till önskemål om 

andra funktioner i stråket som ska rymmas inom gaturummet. I vissa delar av stråken, framförallt i de 

centrala delarna av Linköping där gatuutrymmet är begränsat, kan en prioritering av kollektivtrafiken 

framför övriga trafikslag bli nödvändig för att kunna ge god framkomlighet. 

4.5.2. Bedömning av framtida trafikutveckling 
Det finns även en konflikt mellan prognosstyrd och målstyrd planering. En prognosstyrd planering 

som baseras på tidigare års förändringar i trafikflöden skrivs normalt upp med en viss faktor enligt 

prognos för Trafikverket. Denna uppskrivning är anpassad till utvecklingen i den aktuella regionen. 

Men även vissa kommuner gör en bedömning av trafikutvecklingen och i vissa fall kan denna skilja sig 

från den nationella vilket kan utgöra en målkonflikt. Mellan en prognosstyrd och en målstyrd 

planering finns en tydlig målkonflikt då ena bygger på en förväntad biltrafikökning och den andra 

bygger på en överflyttning från biltrafik till cykeltrafik och kollektivtrafik. 

4.5.3. Inom planering/process 
Det kan också finns en konflikt mellan åtgärder på kort och lång sikt. Det kan vara åtgärder på kort 

sikt som förhindrar en utveckling på lång sikt, t.ex. bebyggelse som förhindrar infrastrukturåtgärder. 

Det kan också vara åtgärder på kort sikt som beräknas få en så hög kostnad att det blir svårt att 

motivera en övergång till en mer genomgripande åtgärd på lång sikt.   



  29 (116) 
 

 
 

 
 

 

5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar  

5.1. Problembeskrivning 
Den problembild som presenteras i åtgärdsvalsstudien är baserad på insamlat underlag, tidigare 

utredningar, analyser samt inkomna synpunkter under Dialogmöte 1. I länstransportplanen för 

Östergötlands län har brister avseende de regionala kopplingarna till västra Linköping samt 

kollektivtrafikanslutningar mellan västra Linköping och Linköping C påpekats. Samtidigt finns det 

brister i de regionala stråken som riksväg 23/24, både söder- och norrifrån, samt riksväg 35 där 

framkomlighetsproblem uppstår inne i Linköping, inte minst för kollektivtrafiken. Den regionala 

inpendlingen till Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park och Universitetssjukhuset har en stor 

andel pendlare ifrån Norrköping, Ljungsbro, Malmslätt, Motala och Östergötlands landsbygd.  

Området i västra Linköping är utbyggt i etapper under mer än ett halvt sekel och är präglat av en gles 

bebyggelsestruktur. I samband med den större omvandlingen i västra Linköping, när universitetet, 

Mjärdevi och närliggande stadsdelar anlades, planerades områdena med tanken att bilen skulle vara 

det främsta transportmedlet i vardagen. Detta har inneburit en trafikseparerande infrastruktur och 

långa avstånd som i dagens planering utgör stora strukturella utmaningar. Tillgängligheten till de 

regionala målpunkterna i västra Linköping med gång-, cykel- och kollektivtrafik är därför bristande. 

Det finns således ett behov att finna lösningar som kan stärka det hållbara resandet till området. För 

kollektivtrafiken finns det brister avseende tillgängligheten då trafiken har låg framkomlighet och 

långsamma körvägar mellan centrala Linköping och västra Linköping. I västra Linköping finns inga 

starka kollektivtrafikknutpunkter utan byten sker i stor utsträckning vid de centrala knutpunkterna, 

resecentrum, Köpmansgränd (regionala busslinjer) samt Trädgårdstorget (lokala busslinjer).  

Bättre tillgänglighet och framkomlighet med kollektivtrafik är nödvändigt om de regionala och 

kommunala målen om en ökad andel kollektivtrafik ska kunna uppnås. Linköpings kommun har satt 

som mål att öka andelen kollektivtrafikresor från dagens andel på 11 % till 20 %. Linköpings kommun 

har även antagit en prioriteringsordning för de olika trafikslagen som lyder gång- och cykeltrafik, 

kollektivtrafik och därefter biltrafik.  

I samband med byggandet av Ostlänken och ett nytt resecentrum i Linköping diskuteras kopplingarna 

mellan det nya resecentret och de viktiga regionala målpunkterna i västra Linköping, inte minst med 

tanke på att det nya resecentrumet kan komma att lokaliseras på östra sidan av Stångån. 

Åtgärdsvalsstudien delas därför in i tre olika tidshorisonter för åtgärdernas genomförande. 

Tidshorisonterna är satta efter de olika skeden av utbyggnaden av den framtida 

höghastighetsjärnvägen: 

• Före byggandet av Ostlänken. 

• Efter det att Ostlänken är färdigställd år 2035 (med kopplingspunkt väster om Vikingstad). 

• Efter det att den nya höghastighetsjärnvägen byggts väster om Vikingstad. 

Detta kapitel om problembild, förhållande och förutsättningar är därför uppdelat i tre avsnitt där 

respektive avsnitt fokuserar på en av tidshorisonterna. I avsnitt 5.2 behandlas befintliga 

förutsättningar och utveckling fram till år 2035. I avsnitt 5.3 och avsnitt 5.4 beskrivs de förändrade 

förutsättningarna efter Ostlänkens färdigställande respektive förutsättningarna efter byggnation av 

höghastighetsjärnväg väster om Linköping.   



  30 (116) 
 

 
 

 
 

 

5.2. Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ (2020) 
Problembeskrivningen i detta avsnitt utgår ifrån befintliga förhållanden och utveckling med fokus på 

tidsperioden innan Ostlänkens färdigställande. 

5.2.1. Regionala målpunkterna i västra Linköping 
Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park och Universitetssjukhuset i Linköping är några av de 

viktigaste regionala målpunkterna i Östergötland för studier och arbete. Linköpings universitet och 

företagsparken Science Park Mjärdevi utgör Linköpings andra respektive tredje största arbetsplats. 

Målpunkterna är utpekade i figur 10.  

 

Figur 10. Regionala målpunkter i västra Linköping (Bakgrundskarta: Lantmäteriet, 2019).  

Mjärdevi Science Park 
Mjärdevi Science Park är en företagspark med ett stort antal företag inom telekommunikation, 

systemutveckling, elektronik med mera. Området har en yta på omkring 70 hektar med en lokalyta på 

190 000 kvadratmeter (Linköpings kommun, 2019c). Mjärdevi Science Park består av drygt 400 

företag och sysselsätter cirka 7 000 personer. Fastigheterna på området är indelade i större enheter 

och vägnätet består av få huvudgator som Datalinjen och Teknikringen. Trafiken in till respektive 

verksamhet har lösts genom att lokalgator har anlagts på tomtmark. Många av lokalgatorna utgör 

primärt infarter till parkeringsytor och är således återvändsgator (Linköpings kommun, 2019c).  

Linköpings Universitet (LiU) – Campus Valla 
Linköpings universitet är det femte största universitetet i Sverige och består av fyra campusområden 

på tre orter: Campus Valla och Campus Universitetssjukhuset i Linköping samt Campus Norrköping 

och Campus Lidingö. Denna utredning berör endast Campus Valla och Campus Universitetssjukhuset. 

Campus Valla är det äldsta och största campuset med cirka 21 400 studenter. Vid sjukhuset finns 

ytterligare cirka 3 900 studenter. Universitetet har även cirka 4 000 medarbetare utspridda på de fyra 

campusområdena. Campus Valla är beläget öster om Mjärdevi Science Park och gränsar i öster till 

Vallaskogen. Campuset är uppbyggt kring ett centralt gång- och cykelstråk benämnt Corson 

(Linköpings kommun, 2019c).  
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Universitetssjukhuset i Linköping (US) 
Universitetssjukhuset är beläget närmare centrala Linköping strax söder om Trädgårdsföreningen i 

Linköping. Sjukhuset har cirka 6 000 medarbetare vilket gör det till en stor arbetsgivare i 

Östergötlands län. Vid sjukhuset studerar även cirka 3 900 studenter från Linköpings Universitet. 

Universitetssjukhuset behandlar patienter i behov av högspecialiserad vård från hela sydöstra Sverige. 

Varje år tar US emot över 40 000 patientbesök. Det finns två huvudsakliga entréer till sjukhuset, 

Södra entrén respektive Norra entrén.  

5.2.2. Funktionella transportstråk i Östergötland 
I länstransportplanen för Östergötlands län 2018–2029 har ett antal funktionella transportstråk i 

Östergötland pekats ut, se figur 11. Det är stråk där det förekommer en omfattande arbetspendling 

samt stråk som är viktiga för näringslivets transporter och varuförsörjningen inom/till/från länet men 

även för genomgående trafik. 

 

Figur 11. Funktionella transportstråk i Östergötland. Svart=nationella stråk, blå=Mellanregionala stråk, 
rosa=Inomregionala stråk (Region Östergötland, 2018a). 

De stråk som kopplar mot Linköping och särskilt målpunkterna i västra Linköping behandlas nedan. 

Nationella stråk 
STRÅK N1 (Stockholmsområdet–) Nyköping– Norrköping–Linköping–Mjölby–Ödeshög– 
Jönköping (vidare mot Göteborg/Öresundsregionen) 
Stråket utgörs av södra Stambanan samt E4 och är ett mycket viktigt nationellt transportstråk samt 

Östergötlands viktigaste transportstråk. Stråket är Östergötlands förbindelse mot Stockholmsregionen 

samt Göteborgs- och Öresundsregionen. Längs stråket förekommer en omfattande arbetspendling och 

godstransporter. På stråket förekommer en omfattande transittrafik med gods, nästan 85 procent av 

den tunga trafiken på E4 genom Östergötland utgörs av transittrafik, detsamma gäller för Södra 

stambanan (Region Östergötland, 2018a). 
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I länstransportplanen konstateras att följande är stråkets största brister (Region Östergötland, 2018a):  

• Kapacitetsbristen på Södra stambanan, som är förklarad överbelastad genom Östergötland på 

delen Norrköping–Linköping, vilket bland annat leder till att det inte går att utveckla 

pendeltågstrafiken i Östergötland. Regionens långsiktiga ambitioner är att kunna köra 

kvartstrafik hela dagen med pendeltågen samt att öppna en ny pendeltågstation i Malmslätt.  

• Kapacitetsbrist på infarterna från E4 till Norrköping och Linköping med låg framkomlighet, 

inte minst för kollektivtrafiken, framför allt under högtrafik då det kan uppstå köer. 

Problemen för expressbusstrafiken är störst vid på- och avfarterna vid Norrköping och 

Linköping. 

Mellanregionala stråk 
STRÅK R2 Linköping–Kisa–Vimmerby 
Stråket utgöts av riksväg 23/24 samt Stångådalsbanan på sträckan Linköping-Kisa-Vimmerby och är 

ett viktigt regionalt transportstråk. Stråket kopplar ihop Östergötland med Kalmar län. Längs stråket 

söder om Linköping förekommer dessutom en omfattande arbetspendling på vissa delsträckor, 

framförallt mellan Linköping–Rimforsa– Kisa. 

I länstransportplanen konstateras att följande är stråkets största brister (Region Östergötland, 2018a):  

• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för 

kollektivtrafiken, gäller delar av stråket.  

• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket.  

• Genomfartsproblematik i Kisa (miljö, trafiksäkerhet, barriäreffekt).  

• Framkomlighetsproblem framförallt i Linköping, inte minst för kollektivtrafiken. 

• Nuvarande underhålls- och driftsåtgärder på Stångådalsbanan medger i dagsläget inte 

driftsäker trafikering. Här krävs åtgärder från Nationell plan för att kunna skapa en pålitlig 

persontrafik på sikt. 

STRÅK R3 Linköping–Åtvidaberg–Västervik 
Stråket utgörs av riksväg 35 samt Tjustbanan. Stråket kopplar samman Östergötland med norra 

Kalmar och är ett viktigt regionalt transportstråk. På delen Åtvidaberg– Linköping förekommer en 

omfattande arbetspendling.  

I länstransportplanen konstateras att följande är stråkets största brister (Region Östergötland, 2018a):  

• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för 

kollektivtrafiken, gäller hela stråket.  

• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket.  

• Dålig anslutning för expressbusstrafiken till Grebo samhälle.  

• Framkomlighetsproblem framförallt i Linköping, inte minst för kollektivtrafiken. 

• Nuvarande underhålls- och driftsåtgärder på Tjustbanan medger i dagsläget inte driftsäker 

trafikering. Här krävs åtgärder från Nationell plan för att kunna skapa en pålitlig persontrafik 

på sikt. 

Inomregionala stråk 
STRÅK L3 Motala–Borensberg/Fornåsa–Linköping 
Stråket utgörs av riksväg 35 och 34. Stråket är ett mycket viktigt inomregionalt transportstråk och är 

viktigt för kopplingar mellan Linköping och Motala. På stråket förekommer en omfattande 

arbetspendling. 
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I länstransportplanen konstateras att följande är stråkets största brister (Region Östergötland, 2018a):  

• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för 

kollektivtrafiken, gäller hela stråket.  

• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket.  

• Framkomlighetsproblem i Linköping, framförallt för kollektivtrafiken. 

5.2.3. Resmönster och pendling 
Resandet inom Linköping, Östergötland samt resandet över länsgränsen är intressant för 

åtgärdsvalsstudien för att kunna identifiera var det finns möjlighet och underlag för att genomföra 

förbättringar. Därför presenteras kortfattat utvald statistik gällande resmönster och pendling.  

Över länsgräns 
Pendlingen från/till Östergötlands län över länsgräns domineras av pendling mellan de centrala 

delarna av Östergötlandsregionen och Stockholm. Därutöver finns inom Mälardalsregionen pendling 

mot Örebro och Södermanlands län. Arbetspendlingen är störst inom dagspendlingsrestid till/från 

Stockholm och till/från läns- och utbildningscentrum (Mälardalsrådet, 2016). Andra viktiga 

pendlingsstråk som angränsar till Mälardalsregionen är stråk mot Jönköpings och Kalmar län.  

Inom Östergötlands län 
De största pendlingsströmmarna mellan två kommuner går mellan Linköping och Norrköping. Det är 

betydligt fler som pendlar från Norrköping till Linköping än åt andra hållet. Andra stora 

pendlingsströmmar är mellan Norrköping och Finspång i båda riktningarna samt från Söderköping till 

Norrköping. Förutom från Norrköping, har Linköping stor inpendling från framförallt Motala, Mjölby 

och Åtvidaberg. En relativt stor pendling sker även från Linköping till Mjölby.  

I figur 12 illustreras arbetspendlingen inom Östergötlands län.  

 

Figur 12. Arbetspendling inom Östergötlands län, år 2014 (Mälardalsrådet, 2016). 
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Vad gäller färdmedelsval inom Östergötland är bilen det vanligaste färdsättet med en färdmedelsandel 

på 57 procent av vardagsresorna (64 procent av helgresorna). Kollektivtrafikens andel är 14 procent på 

vardagar och endast 9 procent under helgerna. Gång- och cykeltrafik utgör 27 procent av 

vardagsresorna, se figur 13.  

 

Figur 13. Fördelning mellan färdsätt på vardagar, källa: RVU 2014 (Region Östergötland, 2018a).  

Linköpings kommun genomförde år 2018 en resvaneundersökning som innefattade bil, 

cykel/elcykel/moped samt kollektivtrafik, se figur 14. År 2018 var bilen det vanligaste färdmedlet för 

vardagsresor i Linköpings kommun med en färdmedelsandel på 61 procent. Kollektivtrafikens andel är 

12 procent och cykel- samt mopedtrafik utgör 28 procent. Kollektivtrafikens andel har under de 

senaste decennierna minskat, se figur 14. 

 

Figur 14. Procentuell fördelning mellan olika färdsätt på vardagar (avrundat till hela procenttal)  
(Linköpings kommun, 2019e). 
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Inpendlingen till Linköpings universitet, Mjärdevi Science Park och Universitetssjukhuset från 

Östergötlands tätorter visas i tabell 2.  

Tabell 2. Antal personer som pendlar till Universitetssjukhuset, Universitetet och Mjärdevi från Östergötlands 
tätorter (exkl. Linköping) och landsbygd år 2015. (Källa: SCB och Östgötatrafikens bearbetning). 

Inpendling till Universitetssjukhuset, Universitetet och Mjärdevi från-till år 2015 
  Universitetssjukhuset Universitetet Mjärdevi Totalt 
Norrköping 197 152 257 606 

Ljungsbro 175 80 178 433 

Malmslätt 137 99 155 391 

Motala 125 23 106 254 

Ekängen 85 35 110 230 

Mjölby 96 40 44 180 

Mantorp 84 30 60 174 

Vikingstad 65 36 65 166 

Tallboda 78 25 54 157 

Linghem 64 31 57 152 

Sturefors 83 21 35 139 

Åtvidaberg 76 16 30 122 

Borensberg 46 26 39 111 

Rimforsa 49 24 36 109 

Bergs slussar 40 14 50 104 

Övriga tätorter 369 207 393 969 

Landsbygd 663 349 472 1 484 

TOTALT 2 432 1 208 2 141 5 781 

Som kan utläsas ur tabell 2 är Norrköping den största inpendlingsorten till Universitetssjukhuset, 

Universitetet och Mjärdevi. Därefter följer Ljungsbro, Malmslätt, Motala, Ekängen och Mjölby. Värt 

att notera är att även om Norrköping är den tätort med flest antal pendlare till området så finns det ett 

flertal andra tätorter som också har ett stort antal pendlare till området. Pendlare från Östergötlands 

landsbygd utgör även de en mycket stor andel av inpendlarna till västra Linköping.  
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5.2.4. Trafiknät – regionalt 

Gång- och cykeltrafik, regionalt 
Det finns ett antal regionala cykelstråk som möjliggör regionala resor med cykel till västra Linköping, 

se figur 15. Dessa stråk sträcker sig bland annat till Vikingstad, Linghem, Ljungsbro, Ekängen Skeda 

udde och Berg. 

 

Figur 15. Regional karta över västra Linköping. Linjedragningarna illustrerar lokala såväl som regionala 
cykelstråk. Shapefiler erhållna från Linköpings kommun. 

Kollektivtrafik – regionalt 
Linköpings kommun har regionala kommunikationer med kollektivtrafik på väg och järnväg i samtliga 

viktiga stråk. De järnvägar som trafikeras i kommunen är Södra Stambanan, Stångådalsbanan och 

Tjustbanan. Den regionala busstrafiken trafikerar både de större regionala vägarna men även lokala 

vägar. Östgötatrafikens linjenät kan ses i figur 16.  

Linköping trafikeras av flera olika tågsystem med både lokal, regional och interregional trafik. 

Östgötapendeln fungerar som stomme i den lokala och regionala tågtrafiken inom länet. Trafik bedrivs 

på linjen Norrköping – Linköping – Mjölby och vidare mot Tranås och Motala. För trafik mot 

angränsande län finns tågsystemen Mälartåg, Tåg i Bergslagen samt Kustpilen. Mälartåg trafikerar 

linjerna Linköping – Norrköping – Katrineholm – Eskilstuna – Västerås – Sala samt linjen 

Norrköping – Nyköping - Stockholm. Även SJ och några andra operatörer trafikerar linjen mellan 

Malmö och Stockholm med både regionaltåg och fjärrtåg. Kustpilen trafikerar med regionaltåg på 

sträckorna Linköping – Hultsfred – Kalmar samt Linköping – Västervik. Tåg i Bergslagen trafikerar 

med regionaltåg Mjölby – Örebro och vidare norrut. 
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Figur 16. Linjekarta över Östergötlands län (Östgötatrafiken, 2018).  

Inom länet trafikerar Östgötatrafiken regionbusslinjer som går direkt till västra Linköping eller via 

västra Linköping. Mellan Norrköping och Linköping går expressbuss via E4 direkt till Mjärdevi/LiU. 

Mellan Vikingstad och Linköping går buss med enstaka turer via Mjärdevi/LiU där byte från tåg sker i 

Vikingstad. Mellan Kisa och Linköping går expressbuss via Mjärdevi/LiU. Linjen utgör också 

stomtrafiken i stråket Kisa - Linköping. Från Motala går expressbuss direkt till Mjärdevi/LiU samt US 

i rusningstid. 

Därutöver trafikerar också flera expressbusslinjer regionbusslinjer Linköping C med byte för resa till 

Mjärdevi/LiU och US. På sträckan Åtvidaberg – Linköping utgör linjen stomtrafiken och byte kan ske 

vid Köpmansgränd eller Linköping C. De flesta övriga regionbusslinjer har också Linköping C som 

målpunkt. För resor med kollektivtrafik till västra Linköping sker normalt byte vid Linköpings 

resecentrum till någon av de lokala busslinjerna, linje 4, linje 12 eller linje 20. Det finns också 

möjlighet att byta från regionbuss till stadsbuss vid Köpmansgränd/Trädgårdstorget i centrala 

Linköping.  
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Biltrafik – regionalt 
I Linköpings kommuns trafikstrategi beskrivs bilen som det dominerande transportsättet i kommunen 

vilket ger hög belastning samt innebär höga krav på vägnätet i kommunen. Figur 17 illustrerar de 

vägar som är klassade som funktionellt prioriterat vägnät enligt Trafikverkets nationella vägdatabas. 

 

Figur 17. Funktionellt prioriterat vägnät (FPV) (Källa: NVDB). 

Europaväg 4 (E4), som är rödmarkerad i Figur 17, sträcker sig förbi norra Linköping och är klassad 

som en nationellt och internationellt viktig förbindelse. Vägen erbjuder snabba regionala och 

interregionala resor till och från Linköping. De blåmarkerade vägarna är regionalt viktiga vägar och 

ger goda förutsättningar för att kunna åka bil från bland annat Åtvidaberg, Kisa och Motala. De 

regionalt viktiga vägarna binder även ihop Linköpings lokala vägnät med E4:an. Dessa vägar 

kompletteras med några grönmarkerade vägar som också anses vara viktiga för att resa med bil i 

Linköpingsregionen. 

Godstrafik, regionalt 
Utöver persontransporternas tillgänglighet behöver i viss mån godstransporternas tillgänglighet och 

framkomlighet beaktas. Dock behandlar ej åtgärdsvalsstudien brister och behov kopplade till 

godstrafiken.  

Södra stambanan är en nationellt viktig länk för godstransporter och kommer att fortsätta att vara det 

även efter byggnationen av höghastighetsjärnväg då tung godstrafik ej är aktuellt på Ostlänken. Efter 

Ostlänkens färdigställande kommer det att frigöras kapacitet på Södra stambanan som då även 

kommer få utökad godstrafik. Även Godsstråket genom Bergslagen är viktig för godstrafiken. 

Stångådalsbanan och Tjustbanan trafikeras ej frekvent med godstrafik med det förekommer trafik 

under vissa perioder. Vad gäller godstrafik på väg är E4:an en viktig länk för nationellt gods men även 

gods med start- eller slutdestination i Linköping. Till och från Linköping är även väg 23, väg 34 och 

väg 35 viktiga för godstrafiken. Både Södra Stambanan och E4:an ingår i det nationellt utpekade väg 

och järnvägsnätet för gods.   
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5.2.5. Trafiknät – lokalt 

Gång- och cykeltrafik, lokalt  
Linköping kommuns befintliga cykelnät är uppdelat i ett huvudnät och ett sekundärt nät. Det primära 

cykelnätet innefattar gator med potential att inneha stora trafikflöden medan det sekundära istället är 

övriga cykelbanor samt gator med cykling i blandtrafik. I Linköping kommuns trafikplan beskrivs att 

det inte finns något utpekat huvudgångnät i Linköping. Enligt Linköpings kommun (2010a) behöver 

gångtrafiken utvecklas separat för att skapa tryggare och bättre gångvägar. I figur 18 visas trafiknätets 

uppbyggnad. Cykelförbindelserna i västra Linköping är väl utbyggda på lokal nivå. Nätet som är upp 

till 550 kilometer, sträcker sig över stora delar av staden och förbinder olika målpunkter i staden. 

 

Figur 18. Gång- och cykelnätet i Linköping. Shapefiler erhållna från Linköpings kommun. 

Kollektivtrafik, lokalt  
På grund av ett kraftigt ökat resande i Linköping det senaste decenniet har vissa punkter i 

kollektivtrafiken blivit överbelastade. Därför har ett nytt linjenät presenterats av Östgötatrafiken vilket 

gäller från och med december 2019, se figur 19 (Östgötatrafiken, 2019). De största problemen i 

Linköpings trafiksystem har varit de sju ringlinjelösningar som inte setts vara optimala ur ett 

kundperspektiv. Det största problemet i dagens trafiknät är ringlinjelösningen i Skäggetorp som tillhör 

Linje 1. Den största förändringen på det nya nät som tas i bruk år 2020 är just den nya dragningen av 

Linje 1. Några av linjerna i dagens trafiknät kommer att behålla sina rutter. Men det nya upplägget 

innebär även nya linjesträckningar och ett markant ökat utbud av turer. Det nya trafiknätet är baserat 

på en pendlingsanalys som visar dagens resandeströmmar med kollektivtrafiken. Målet är att minska 

restiden samt att öka andelen tillgänglighetsanpassande hållplatser (Östgötatrafiken, 2019). 
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De linjer som förblir oförändrade år 2020 är linje 2, 4, 3, 12, 16, 17, 21, 20, 22. Resterande kommer 

genomgå förändringar till 2020. En del mindre förändringar kommer också ske, det kan exempelvis 

vara att en hållplats tas bort eller att en busslinje kommer färdas via en annan väg. De större 

förändringarna som har identifierats i denna rapport äger rum i Skäggetorp och i Ekholmen. 

Förändringen av linjenätet innebär inte några större ombyggnader. Utformningen av det nya 

trafiknätet illustreras i figur 19. 

 

Figur 19. Linköpings stadstrafik år 2020.  

Trafikförsörjningen av Universitetet, Mjärdevi och Universitetssjukhuset utgörs huvudsakligen av det 

lokala busslinjenätet som utgår från Linköpings resecentrum. Linje 4, 12 och 20 är de linjer som 

främst försörjer målpunkterna i västra Linköping, se figur 19. 
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Biltrafik, lokalt  
Linköpings tätort är geografiskt sett ganska utspridd vilket gynnar biltrafiken och det finns således en 

utmaning i att stärka och främja de hållbara transportslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik. Stadens 

uppbyggnad medför att biltrafiknätet har varierande framkomlighet, i vissa relationer gena 

förbindelser och i andra relationer med längre körvägar.  

I Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad föreslås att Y-ringen flyttas utåt i samband med den 

fortsatta utvecklingen av staden samt i takt med att ytterstaden och innerstaden växer (Linköpings 

kommun, 2019b). I området kring Linköpings universitet och Mjärdevi föreslås Y-ringen flyttas från 

Universitetsvägen till Nya Kalmarvägen i väst i samband med att Universitetsvägen på sikt ska 

utformas till en stadsgata, se figur 20. Även Y-ringsfunktionen på Industrigatan och Malmslättsvägen 

föreslås flyttas utåt till riksväg 34 och Nya Ledbergsvägen, se figur 20.  

 

Figur 20. Utveckling av gatunätet i Linköpings tätort samt ny sträckning av Y-ringen (Linköpings kommun, 2019b). 

För att säkerställa stadsmiljökvaliteter och tillgänglighet inom staden i stort kan en begränsning av 

genomfartstrafik på vissa delar av nuvarande Y-ring vara nödvändig efterhand som Y-ringsfunktionen 

flyttas utåt. Hastighetsbegränsningen justeras till 40 km/h innanför den utvidgade Y-ringen, samt från 

30 km/h till cykelfart på lokalgator inom bostadsområden (Linköpings kommun, 2019b). 

För godstransporter lokalt i Linköping nyttjas främst biltrafikens huvudvägnät för transporterna. Tung 

trafik som är längre än 12 meter och som ofta är utrustade med släp har för det mesta ett begränsat 

antal målpunkter och kan i huvudsak hänvisas till gator som tål mycket trafik och har god 

framkomlighet.   
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5.2.6. Restidsjämförelser  
I detta avsnitt presenteras en restidsjämförelse byggd på Resrobot. Regionala och lokala restider gäller 

för helgfria vardagar vid avgång omkring 07:00. Avgångar i den interregionala restidsjämförelsen 

sträcker sig från 07:00 till 09:00 då avgångarna är betydligt mindre frekventa. Jämförelsen illustrerar 

restid och skillnader mellan kollektivtrafik, bil samt cykel vid resor under 1 timme. Gångtrafik har 

uteslutits. Tabellerna nedan visar interregionala, regionala och lokala restider till hållplatserna 

Mjärdevi Center, Universitetet Golfbanan, Universitetet Nobeltorget och US Norra entrén. 

I tabellerna ges även en indikation på hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken är gentemot bilen:  

• Grön text: Tidsmässigt klart konkurrenskraftig gentemot bil. 

• Röd text: Ej konkurrenskraftig. 

• Svart text: Relativt konkurrenskraftig. 

Interregionala (Olika buss- och tågoperatörer) 
I tabell 3 anges restider för interregionala resor. 

Tabell 3. Restider för interregionala resor till Mjärdevi, universitetet och universitetssjukhuset  
(B=Buss, T=Tåg, (x)=antal byten). 

 Linköping  
Mjärdevi Center 

Linköping Universitet 
Golfbanan 

Linköping Universitet 
Nobeltorget 

Linköping US Norra 
entrén 

 Kollektiv- 
trafik 

Bil Kollektiv- 
trafik 

Bil Kollektiv- 
trafik 

Bil Kollektiv- 
trafik 

Bil 

Stockholm C T 2:15 (1) 2:33 T 2:12 (1) 2:32 T 2:15 (1) 2:36 T 1:57 (1) 2:30 

Nyköping C T 1:51 (2) 1:18 T 1:48 (2) 1:18 T 1:46 (2) 1:22 T 1:36 (2) 1:15 

Eskilstuna C T 2:09 (1) 2:15 T 2:06 (1) 2:15 T 2:14 (1) 2:19 T 1:59 (1) 2:13 

Jönköping C B 2:22 (1) 1:29 B 2:19 (1) 1:30 T 2:04 (2) 1:33 B 2:12 (1) 1:35 

Kalmar C T 3:37 (2) 3:33 T 3:34 (2) 3:34 T 3:36 (2) 3:36 T 3:19 (2) 3:34 

Västervik C T 2:21 (1) 1:54 T 2:18 (1) 1:54 T 2:16 (1) 1:53 T 2:01 (1) 1:47 

Malmö C T 3:27 (1) 4:56 T 3:24 (1) 4:57 T 3:26 (1) 5:01 T 3:09 (1) 5:03 

Göteborg C T 3:43 (2) 
B 4:30 (1) 

3:18 T 3:40 (2) 
B 4:27 (1) 

3:18 T 3:48 (2) 
B 4:37 (1) 

3:31 T 3:33 (2) 
B 4:20 

3:23 

Örebro C T 3:14 (2) 2:04 T 3:11 (2) 2:04 T 3:19 (2) 2:08 T 3:04 (2) 2:10 
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Regionala (utanför Linköpings tätort) 
I tabell 4 anges restider för regionala resor.  

Tabell 4. Restider för regionala resor till Mjärdevi, universitetet och universitetssjukhuset  
(B=Buss, T=Tåg, (x)=antal byten). 
 Linköping Mjärdevi 

Center 
Linköping Universitet 
Golfbanan 

Nobeltorget Linköping US Norra 
entrén 

 Kollektiv-
trafik 

Cykel Bil Kollektiv-
trafik 

Cykel Bil Kollektiv-
trafik 

Cykel Bil Kollektiv-
trafik 

Cykel Bil 

Linköpings 
resecentrum 

B 0:13 0:19 0:10 B 0:08 0:15 0:08 B 0:15 0:16 0:12 B 0:06 0:08 0:06 

Norrköping C T 0:48 (1) - 0:40 T 0:42 (1)  
B 1:09 

- 0:40 T 0:49 (2) 
T 0:55 (1) 

- 0:44 T 0:39 (1) - 0:37 

Ljungsbro 
busstation 

B 0:19 0:52 0:16 B 0:29 (1) 
B 0:45 (1) 

0:48 0:17 B 0:22 0:49 0:20 B 0:33 
B 0:38 (1) 

0:46 0:22 

Motala 
station 

B 0:43 
T 0:55 (1) 

- 0:46 T 0:53 (1) 
B 0:55 (1)  

- 0:46 B 0:47 
T 1:02 (1) 

- 0:50 T 0:52 (1) 
B 0:59 

- 0:52 

Mjölby 
station 

T 0:26 (1) 
B 0:40 (1) 

- 0:25 T 0:34 (1) - 0:26 T 0:29 (1) 
T 0:50 (1) 

- 0:29 T 0:32 (1) 
T 0:42 

- 0:31 

Mantorp 
station 

T 0:21 (1) 0:58 0:21 T 0:28 (1) - 0:22 T 0:24 (1) - 0:25 T 0:26 (1) - 0:27 

Vikingstad 
station 

B 0:11 
T 0:31 (1) 

0:30 0:13 B 0:18 (1) 
B 0:24 

0:35 0:14 B 0:14 0:34 0:15 T 0:20 (1) 
B 0:25 

0:45 0:19 

Linghem 
station 

T 0:27 (1) 0:48 0:22 T 0:20 (1) 0:44 0:20 T 0:27 (1) 
T 0:35 (1-2) 

0:44  0:23 T 0:18 (1) 0:36  0:17 

Åtvidaberg 
station 

B 1:05 (1) 
T 1:15 (1) 

- 0:46 B 0:58 (1) 
T 1:12 (1) 

- 0:46 B 1:01 (1) 
T 1:10 (1) 

- 0:45 B 0:42  
T 0:55 (1) 

- 0:39 

Borensberg 
centrum 

B 0:23 
B 0:40 (1) 

- 0:28 B 0:34 (1)  - 0:29 B 0:27 - 0:31 B 0:39 
B 0:50 (1) 

- 0:33 

Rimsforsa 
station 

B 0:43 - 0:30 B 0:36 - 0:31 B 0:43 (1) - 0:32 B 0:56 (1) 
T 0:55 (1) 

- 0:36 

Bergs slussar B 0:28 
B 0:43 (1) 

0:41 0:15 B 0:37 (1) 
B 0:41 (1) 

0:37 0:15 B 0:31 
B 0:41 (1) 

0:38  0:19 B 0:31 (1) 
B 0:40 

0:36  0:17 

Kisa station B 0:55 
T 1:09 

- 0:48 B 0:48 
 

- 0:49 B 0:52 (1) - 0:50 B 1:02 (1) 
T 1:10 (1) 

- 0:54 

Finspång 
station 

B 1:08 - 1:01 B 1:13 (2) 
B 1:20 

- 1:00 B 1:05 - 1:04 B 0:56 - 0:58 

Söderköping 
busstation 

B/T 1:23 
(3) 

- 0:54 B 1:16 (1) 
T 1:20 (2-3) 

- 0:53 T 1:27 (4) 
B 1:33 (2) 

- 0:57 B 1:14 (1) - 0:51 
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5.2.7. Kommande utveckling  

Linköpings utveckling 
I figur 21 redovisas föreslagen ortsstruktur för Linköping och Norrköpings kommun år 2030 enligt 

den gemensamma översiktsplanen. Förslaget bygger på en utveckling med en flerkärnig ortsstruktur 

och stationsnära samhällen.  

 

Figur 21. Ortstruktur 2030 (Linköpings kommun & Norrköpings kommun, 2010).  

Linköpings befolkningsmängd förväntas öka och år 2040 prognosticeras det att ha tillkommit drygt 

40 000 personer vilket ger en befolkningsmängd på cirka 155 000 i Linköpings stad. Dessutom 

beräknas cirka 17 000 arbetsplatser tillkomma. De regionala målpunkterna i västra Linköping har en 

stark koncentration av dagbefolkning på grund av det stora antalet arbetsplatser. Därutöver planeras 

för exploatering i Mjärdevi och Västra Valla samt den nya stadsdelen Djurgården.  

I och med denna befolkningsökning kommer stadens gator att bli mer trafikerat vilket leder till högre 

nivåer av buller och luftföroreningar. Ett annat resultat av en ökad befolkning är trängsel med ett 

påföljande behov av en utvecklad kollektivtrafik. För att motverka bilens negativa effekter och trängsel 

krävs det att fler väljer bort bilen som primärt transportsätt till förmån för kollektivtrafiken.  
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Nya stomstråk i Linköping år 2040 
Östgötatrafiken, Region Östergötland och Linköpings kommun (2019) har tagit fram stråkförslag för 

kollektivtrafiken i Linköping för år 2040, se figur 22. De elva stomstråken ska kunna hantera en 

resandeökning på 2,5 gånger dagens volymer samt en restidsförkortning på cirka 20 %.  

 

Figur 22. Föreslagna stomstråk, regionala linjer och ringlinjer i Linköping år 2040 (Östgötatrafiken, Region 
Östergötland & Linköpings kommun, 2019). 

För stomstråken fastslogs följande principer (Östgötatrafiken, Region Östergötland & Linköpings 

kommun, 2019):  

Principer: 

• Korta restider ska uppnås i de viktigaste relationerna. 

• Trafiken ska vara strukturbildande och profilerande.  

• Trafiken ska kanaliseras i utvalda stråk.  

• Trafiken ska framföras rakt, ofta och snabbt i dessa starka stråk. 

Konkreta uttolkningar: 

• Minst 15-minuterstrafik i utbud. 

• Minst 18-meter långa ledbussar.  

• Minst 500 m mellan hållplatser. 

• Minsta snitthastighet på 25 km/h. 

Stomlinjer till Mjärdevi Science Park och Linköpings Universitet 
Mjärdevi Science Park och Linköpings Universitet föreslås försörjas av Stråk 6 – Universitetet samt 

Stråk 7 – LinkLink, se figur 22. Stråk 6 förbinder centrum med universitetsområdet och Lambohov 

och går via Malmslättsvägen. Längs Malmslättsvägen delar stråket sträckning med stråk 8 och 9. Stråk 

6 föreslås ha en avgång var 15:e minut (Östgötatrafiken, Region Östergötland & Linköpings kommun, 

2019). 
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Stråk 7 har tidigare benämnts som LinkLink och är stråket mellan centrum, universitetssjukhuset, 

Vallastaden, Universitetet och Mjärdevi. I stråkanalysen föreslås att stråket förlängs till en förutsatt 

pendeltågsstation i Malmslätt. Stråket föreslås gå via Kunskapslänken och Datalinjen genom 

Mjärdevi. Stråk 7 föreslås ha en avgång var 4:e minut (Östgötatrafiken, Region Östergötland & 

Linköpings kommun, 2019).  

Stomlinjer till Universitetssjukhuset  
Universitetssjukhuset föreslås försörjas av Stråk 5 – Lambohov, se figur 22. I stråkanalysen föreslås 

stråket gå via Kunskapslänken och Hertig Johans allé genom det kommande utbyggnadsområdet 

Djurgården. Stråk 5 delar delvis sträckning med Stråk 7. Stråk 5 föreslås ha en avgång var 12:e minut 

(Östgötatrafiken, Region Östergötland & Linköpings kommun, 2019). 

Fördjupade översiktsplaner 
De regionala målpunkterna i västra Linköping påverkas i hög grad av den föreslagen planeringen 

enligt gällande översiktsplan. I planen anges bland annat utbyggnad och förtätning av ett flertal 

områden. Bland annat planeras det för förtätning och utveckling i Mjärdevi, Västra Valla och 

Malmslätt. Nedan lyfts relevanta fördjupade översiktsplaner (FÖP) fram samt campusplanen för 

universitetsområdet.  

FÖP Mjärdevi och Västra Valla 
För att möta Linköpings ökade efterfrågan på mark för nya bostäder har kommunen beslutat att ta 

fram en fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla. Syftet med planen är sätta potentiell 

utveckling av Mjärdevi och Västra Valla på prov utifrån de utbyggnadsstrategier som presenteras i 

översiktsplanen. Strategierna föreslår en utveckling av området som leder till ett rundare och mer 

sammanhängande Linköping (Linköpings kommun, 2019c). 

I figur 23 illustreras område a-d vilka är utbyggnadsområde samt två områden markerade i orange 

som potentiellt kan förtätas. Gemensamt för de olika utbyggnadsområdena är att de stärker kopplingar 

till omkringliggande områden såsom Djurgården, Lambohov, Mjärdevi och Ryd (Linköpings kommun, 

2019c). 

 

Figur 23. Utbyggnadsområden i Mjärdevi och Västra Valla (Linköpings kommun, 2019c). 
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Campusplan - Campus Valla Linköpings Universitet 2030 
År 2018 lanserade Linköpings Universitet tillsammans med Akademiska hus ett visionsdokument som 

ska fungera som riktlinjer för hur den fysiska miljön utvecklas i Campus Valla. Med den nya 

bebyggelsen beskriven i föregående avsnitt bildar campusområdet en enhet i stadslandskapet. 

Figur 24 utgör en vision över hur Campus Valla potentiellt kan komma att se ut år 2030. Ett campus 

med nya bostadshus för studenter och forskare, ytterligare kontakt med Science Park Mjärdevi och 

med nya mötesplatser. Campus beskrivs som en attraktiv och inbjudande plats i Linköpings växande 

centrum (Linköpings Universitet & Akademiska hus, 2018). 

 

Figur 24. Illustrationsplan över Campus Valla 2030 (Linköpings Universitet & Akademiska hus, 2018). 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Malmslätt  
Linköpings kommun har som en del av Stadsbyggnadsprojekt Ostlänken beslutat att ta fram en 

fördjupad översiktsplan för Malmslätt. I översiktsplanen Gemensam översiktsplan för Linköping och 

Norrköping (Linköpings kommun & Norrköpings kommun, 2010) pekas Malmslätt ut som en av flera 

prioriterade utvecklingsorter. Linköpings kommun utgår i planarbetet ifrån tidigare kommunala 

inriktningsbeslut, vilket innebär att kommunen arbetar med utvecklingsskisser som utgår från en 

möjlig regional pendeltågsstation i anslutning till Malmslätt. Linköpings kommun har framtagit ett 

dokument som redovisar planförutsättningarna för området (Linköpings kommun, u.å.).  

I Malmslätt står bilresor för 71 % av den totala mängden resor vilket kan jämföras med 

kommungenomsnittet på 61 %. Kollektivtrafikandelen är densamma som kommungenomsnittet på 12 

%. Cykelandelen är dock lägre med 18 % för Malmslätt jämfört med kommungenomsnittet på 28 % 

(Linköpings kommun, u.å.). 
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I samband med det nya stadsbusslinjenätet som börjar gälla från 2020 kommer kollektivtrafikutbudet 

i Malmslätt att förändras. Stadsbusslinje 13 har tidigare varit det huvudsakliga bussutbudet från 

Malmslätt till centrala Linköping med en turtäthet var 15:e minut och en restid på cirka 20 minuter 

mellan busshållplats Kärna Kors och Linköpings resecentrum. I det nya linjenätet ersätts linjen av en 

ny stomlinje, linje 6. Stomlinjerna ska som lägst ha 12-minuterstrafik under högtrafik och ha rakare 

och snabbare körväg än övriga linjer, vilket kommer innebära att antalet hållplatser mellan Malmslätt 

och resecentrum minskar från 13 till 8 hållplatser i det nya linjenätet 2020 (Linköpings kommun, 

u.å.).  

Stadsutveckling i Djurgården 
I den nya stadsdelen Djurgården kommer 2 500 nya bostäder, skolor, förskolor, gruppboenden samt 

handel, kontor och service att uppföras (Linköpings kommun, 2019d). Området är beläget öster om 

Lambohov och kantas av Landbogatan i väster, Lambohovsleden i norr samt Åsmestadsgatan i öster. I 

figur 25 illustreras planerna för Djurgården.  

 

Figur 25. Föreslagen bebyggelse (Linköpings kommun, 2019d). 

Den första etappen omfattar Djurgårdens centrum och etapp 1 innehåller 800 – 1 000 bostäder, en 

grundskola samt utökning av handel och service runt ett nytt stadsdelstorg. Byggstart för området 

beräknas ske under 2021. 
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5.3. Förutsättningar efter Ostlänkens färdigställande år 2035 

5.3.1. Förändrade förutsättningar 
När Ostlänken är färdigställd finns nya förutsättningar för resor till och från Linköping. Även den 

regionala tillgängligheten till västra Linköping kommer att förändras på grund av de nya 

resmöjligheterna. Ostlänken innebär förbättrad kapacitet på Södra stambanan samt bättre 

förutsättningar för tätare regional tågtrafik samt tåg med fler uppehåll.  

I dagsläget finns ett resandeutbyte på cirka 15 000 passagerare per dygn vid Linköpings resecentrum. 

När Ostlänken är färdigställd beräknas det uppgå till cirka 35 000 passagerare (Linköpings kommun, 

2019a). Den ökade trafiken innebär att det kommer att krävas utrymme för fler spår och fler 

plattformar, vilket enligt Linköpings kommun (2019a) kräver en ny centralstation. Stationen och 

Ostlänkens dragning genom Linköping utreds i den pågående lokaliseringsutredningen.  

Färdigställande av Ostlänken medför att restiden Stockholm – Nyköping – Norrköping – Linköping 

minskar. Med 250 km/h som största tillåtna hastighet på Ostlänken blir restiden med 

höghastighetståg för Stockholm-Linköping (direkt) cirka 1:02 h vilket kan jämföras med dagens restid 

på cirka 1:38 h (inkl. stopp i Norrköping). För Norrköping-Linköping blir restiden cirka 13 minuter. 

För storregionala tåg mellan Stockholm och Linköping blir restiden cirka 1:27 h eller 1:39 h beroende 

på om de storregionala tågen tillåts köra i 250 km/h eller 200 km/h (Trafikverket, 2017). 

Det kommer att frigöras kapacitet på Södra stambanan öster om Linköping samt på Nyköpingsbanan 

när Ostlänken är byggd (Linköpings kommun & Norrköpings kommun, 2010).  

Antaganden om stationsläge 
För att denna åtgärdsvalsstudie ska kunna fortskrida parallellt med den pågående 

lokaliseringsutredningen behöver ett antagande om stationsläge göras. Arbetsgruppen har i samråd 

med ansvariga för lokaliseringsutredningen antagit att stationen i Linköping antingen behåller 

befintlig placering alternativt förläggs strax öster om Stångån, se figur 26.   

 

Figur 26. Järnvägsnätet efter Ostlänkens färdigställande år 2035 (Norconsult, 2019). 

Utöver stationsläget finns det även olika scenarion gällande kopplingspunkten mellan Södra 

stambanan och den nya höghastighetsbanan, se Figur 26. Beroende på om kopplingspunkten anläggs 

strax väster om Linköping C eller längre västerut såsom vid Malmslätt eller Vikingstad uppstår olika 
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möjligheter för trafikering och eventuella nya stationer. Förutsättningar för nytt stationsläge i västra 

Linköping på Södra stambanan behöver studeras både med olika placering av kopplingspunkten, se 

figur 26.  En västligt placerad kopplingspunkt ger bättre möjligheter för nytt stationsläge och ökad 

trafik.  

Vidare innebär kopplingspunkten kapacitetsbegränsningar om den ligger i plan. Är den planskild ökar 

kapaciteten och den dimensionerande sträckan blir då västerut mot Mjölby.  

I detta skede förutsätts ett ökat resande med kollektivtrafik jämfört med dagens resande vilket kan 

leda till kapacitetsproblem i det regionala och lokala nätet.  

5.4. Förutsättningar efter byggnation av höghastighetsjärnväg väster om 
Linköping 

5.4.1. Förändrade förutsättningar  
Efter byggnation av Ostlänken samt höghastighetsjärnväg väster om Linköping förändras 

förutsättningarna återigen. Götalandsbanan är i detta skede fullständigt utbyggd. I enlighet med 

Sverigeförhandlingen och Trafikverkets positionspapper (2018-10-08) förutsätts stationer i de 

stationsorter som förhandlats genom Sverigeförhandlingen. Väster om Linköping blir således Tranås 

och Jönköping stationsorter i det nya höghastighetsnätet.  

Eftersom höghastighetsjärnvägen i detta skede är fullständigt utbyggd frigörs ytterligare kapacitet 

väster om kopplingspunkten på Södra stambanan. I figur 27 illustreras järnvägsnätet efter 

byggnationen av höghastighetsjärnvägen väster om Linköping.  

 

Figur 27. Järnvägsnätet efter byggnation av höghastighetsjärnväg väster om Linköping (Norconsult, 2019). 

Även i detta skede förutsätts ett ökat resande med kollektivtrafik vilket kan leda till ytterligare 

kapacitetsproblem i det regionala och lokala nätet.  
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5.5. Brister och behov utifrån inkomna synpunkter 
Från Dialogmöte 1 inkom ett flertal synpunkter gällande brister och behov. För en fullständig 

redovisning av inkomna synpunkter se Bilaga 1. Nedan presenteras en sammanfattning av de mest 

relevanta bristerna och behoven som har inkommit från dialogmötet. 

Generellt framfördes ett flertal synpunkter om låg framkomlighet för kollektivtrafiken till västra 

Linköping. Detta berörde framförallt busstrafiken genom centrala Linköping och expressbussarna på 

infartslederna till Linköping. Dessutom lyftes det som en brist att det finns en avsaknad av 

direktbussar till västra Linköping från vissa orter. För resenärer västerifrån är det en omväg att resa 

via Linköping C och därmed längre restider till västra Linköping. I figur 28 redovisas en 

sammanfattning av inkomna brister och behov för kollektivtrafiken i utredningsområdet.   

 

Figur 28. Sammanfattning av inkomna brister och behov vad gäller kollektivtrafik.  

Vad gäller tillgängligheten för gång- och cykeltrafik framfördes att det finns brister i befintliga gång- 

och cykelstråk mellan Linköping C och västra Linköping. Brister gällande framkomlighet, trygghet och 

vägvisning var några aspekter som lyftes. I figur 29 redovisas en sammanfattning av inkomna brister 

och behov för gång- och cykeltrafiken i utredningsområdet.  
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Figur 29. Sammanfattning av inkomna brister och behov vad gäller gång- och cykeltrafik. 

Kopplat till biltrafiken lyftes att parkeringsavgifterna i västra Linköping är låga vilket bidrar till en hög 

andel bilresenärer. Som brister för biltrafiken framfördes att det är köbildning på Lambohovsleden 

och Haningeleden under rusningstrafik samt att Vallarondellen är en flaskhals. I figur 30 redovisas en 

sammanfattning av inkomna brister och behov för biltrafiken i utredningsområdet. 
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Figur 30. Sammanfattning av inkomna brister och behov vad gäller biltrafiken. 

Under dialogmötet lyftes även brister rörande stadsplanering. Bland annat lyftes aspekter som vikten 

av att samordna bebyggelse- och trafikplanering, orienterbarhet samt barriäreffekter av infrastruktur. 

I figur 31 redovisas en sammanfattning av inkomna brister och behov rörande stadsplanering.  

 

Figur 31. Sammanfattning av inkomna brister och behov vad gäller stadsplanering.  
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6. Alternativa lösningar  

6.1. Tänkbara åtgärdstyper 
Utifrån de brister och behov som identifierades under tidigare fas i åtgärdsvalsstudien studeras i 

denna fas tänkbara åtgärder. Åtgärdsförslag har framförallt samlats in under dialogmöte 2 och dessa 

åtgärdsförslag har sedan kompletterats och utvecklats utav arbetsgruppen.  

Tänkbara åtgärdstyper inom ramen för åtgärdsvalsstudien utgår ifrån fyrstegsprincipen, se figur 32.  

 

Figur 32. Fyrstegsprincipen. 

Fyrstegsprincipen tillämpas i studien och framtagning av åtgärder följer följande steg:  

1. Åtgärder som kan påverka behov av transporter och val av transportsätt.  

2. Åtgärder som effektiviserar nyttjande av befintlig infrastruktur och fordon.  

3. Begränsade ombyggnationer.  

4. Nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.  

Åtgärdsvalsstudien inkluderar åtgärder inom samtliga steg i fyrstegsprincipen. Åtgärderna som 

framtagits inom studien är trafikslagsövergripande och behandlar gång-, cykel-, kollektiv- och 

biltrafik. Fokus i studien har varit kollektivtrafik för att på ett hållbart sätt förbättra den regionala 

tillgängligheten till västra Linköping. Framtagandet av av tänkbara åtgärder har varit 

förutsättningslöst och investeringskostnad har i ett första skede ej utgjort en begränsning för vilka 

åtgärder som kan föreslås.  

I avsnitt 6.2 beskrivs de åtgärder som har studerats och som beslutats att gå vidare med inom ramen 

för denna åtgärdsvalsstudie. De åtgärder som har studerats men som studien ej går vidare med 

presenteras i bilaga 3. I efterföljande avsnitt 6.3 redovisas en effektbedömning och 

kostnadsuppskattning för de åtgärder som studien föreslår.  
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6.2. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 
Åtgärdsgenereringen och studerade åtgärder presenteras på nästa sida. Observera att tabell 6 endast presenterar de åtgärder som åtgärdsvalsstudien valt att 

gå vidare med. Samtliga åtgärder som studien valt att ej gå vidare med återfinns i bilaga 3.  

Bedömning utav måluppfyllelse 
Åtgärdernas måluppfyllelse utgår ifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål, se avsnitt 4.4. Nedan repeteras de fem huvudmålen för åtgärdsvalsstudien:  

A. God tillgänglighet till de regionala målpunkterna i västra Linköping. 

B. Ökad attraktivitet för kollektivtrafiken. 

C. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken till de regionala målpunkterna i västra Linköping. 

D. Minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet. 

E. Långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad. 

Måluppfyllelsen bedöms efter hur väl åtgärden uppfyller var och ett av ovanstående mål. I effektbedömningen har hänsyn endast tagits till åtgärdens funktion 

och effektbedömning har ej tagit hänsyn till antal resenärer som får ta del av åtgärdens effekt. Skalan vid bedömning av måluppfyllelse kan ses i tabell 5.  

Tabell 5. Skala vid bedömning av måluppfyllelse.  

Hög  

Medel  

Låg  

Kostnadsuppskattning 
En kostnadsuppskattning av respektive åtgärd som studien valt att gå vidare med har genomförts och redovisas i tabell 6. Kostnadsuppskattningen baseras på 

uppgifter om kostnader för jämförbara infrastrukturobjekt som är genomförda eller planerade. Kostnaden kan variera kraftigt beroende på anläggningens 

utförandestandard och omgivande förutsättningar såsom bebyggelse och topografi.  

För att få en så öppen redovisning som möjligt redovisas kostnaden inom ett intervall för att hantera den osäkerhet som råder med hänsyn till ovan nämnda 

faktorer och till marknadsläget med skiftande entreprenadkostnader.   
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Tabell 6. Åtgärder som studien valt att gå vidare med. 

Nr. Åtgärdskategori 
Åtgärd som studerats och 
bedömts  

Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Relevans 
måluppfyllelse 
enligt målen i 
Förstå situationen 
(Låg/Medel/Hög)  

Uppskattad 
kostnad 
för åtgärd 
(tkr) 
(inkl. planering).  

Bedömning 
genomförbarhet 
(Låg/Medel/Hög)  

Gå 
vidare 
Ja/Nej 

Kommentar 
Allmän kommentar samt motiv  
till bortsortering om Nej 

A B C D E 

1.  

Mobility 
management och 
ökad andel hållbara 
resor 

Informationskampanjer 
som uppmuntrar hållbart 
resande. 

1 

     

100 – 1 000 Hög Ja 

Genomförs som en 
separat kampanj. 
Åtgärdsförslaget kan leda 
till minskad biltrafik. 

2.  

Samverka med 
näringslivet kring 
kollektivtrafik. 

1 

     

100 – 800  Medel Ja 

Åtgärden är en fråga för 
kommunen och syftar till 
att främja hållbart 
resande till och från 
arbetsplatsen. 

3.  

Samordnad 
mobilitetstjänst 
exempelvis bilpool och 
samåkningstjänst. 

1 

  

 
 
 

 

   

1 000 –  

6 000 
Medel Ja 

Åtgärden främjar en 
hållbar bilanvändning 
med minskat antal bilar 
på vägarna. Åtgärden 
bedöms ge låg effekt för 
den regionala 
tillgängligheten till västra 
Linköping.  

4.  
Tillåta medhavd cykel på 
kollektivtrafiken. 2 

     

100 – 1 000 Medel Ja 

Åtgärden gäller både buss 
och tåg. Vidare utredning 
krävs för att avgöra hur 
åtgärden kan genomföras. 

5.  Parkeringsåtgärder vid 
Mjärdevi/LiU och US. 

1 

     

200 – 500  Medel Ja 

Åtgärd för strategiskt 
arbete med parkerings-
frågor. Kan exempelvis 
innebära höjd taxa, 
minskat antal platser 
samt ev. utökning av 
elladdplatser.  
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6.  

Ökad kapacitet och 
framkomlighet 
Linköping C – 
västra Linköping 

Busstråk mellan 
Mjärdevi/LiU och 
Linköping C. 

3–4 

     

52 000 –  

520 000 
Medel Ja 

Kan genomföras med 
olika ambitionsnivå, från 
enklare åtgärder till fullt 
prioriterat BRT-stråk.  
Tänkbar dragning är 
genom centrum alt. via 
Industrigatan.  

7.  
Busstråk mellan US och 
Linköping C. 3–4 

     
24 000 –  

240 000 
Medel Ja 

Kan genomföras med 
olika ambitionsnivå, från 
enklare åtgärder till fullt 
prioriterat BRT-stråk.  

8.  

Busstråk mellan 
Mjärdevi/LiU och US 
(Kunskapslänken). 

3–4 

     
37 000 –  

370 000 
Medel Ja 

Kan genomföras med 
olika ambitionsnivå, från 
enklare åtgärder till fullt 
prioriterat BRT-stråk.  

9.  
Spårväg Mjärdevi/LiU – 
US – Linköping C. 4 

     
305 000 –  

1 525 000 
Medel Ja 

Åtgärd enligt LinkLink. 
Behöver utredas vidare 
som alternativ till åtgärd 
6, 7 och 8. 

10.  

Trafikering med 
högkvalitativ 
kollektivtrafik som endast 
stannar vid Linköping C, 
US, LiU och Mjärdevi. 

2 

     

- Hög Ja 

Åtgärden är kopplad till 
föreslagna busstråk, se 
åtgärd 6, 7 och 8.  
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11.  

Järnvägsåtgärder 
för ökad 
tillgänglighet till 
västra Linköping 

Ny pendeltågsstation i 
västra Linköping samt 
kollektivtrafiksstråk till 
Mjärdevi/LiU  
(inkl. pendlarparkering). 

3–4 

     

255 000 – 

1 260 000 

* se tabell 35  

Hög Ja 

Åtgärden minskar 
restiderna och ökar 
tillgängligheten till västra 
Linköping. 
Kollektivtrafikstråket kan 
utgöras av buss eller 
spårväg. Vidare utredning 
krävs för att avgöra 
placering av ev. station. 
De lägen som uppkommit 
inom ramen för denna 
studie är Malmslätt, 
Glyttinge/Ryd och 
Skäggetorp/Barhäll. 
Åtgärden kräver en 
utredning kring kapacitet 
på Södra stambana 
genom Linköping (se 
åtgärd 38 i bilaga 3) och 
säkerställd framtida 
kapacitet på banan.   

12.  

Spårburen anslutning 
från Södra stambanan till 
Mjärdevi/LiU med nya 
stationslägen vid 
Mjärdevi och/eller LiU. 

4 

     

355 000 – 

730 000 
Medel Ja 

Direktförbindelse 
(anpassad standard till 
tätort) till västra 
Linköping. Vidare 
utredning krävs. 

13.  

Vändmöjlighet för tåg vid 
ev. pendeltågsstation i 
västra Linköping. 

3 

     

30 000 – 

100 000 

* se tabell 40 

Medel Ja 

Tåg som i nuläget vänder i 
Linköping C vänder 
istället vid ny 
pendeltågsstation i 
Linköping västra. 
Åtgärden är beroende av 
stationens utformning.  
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14.  

Ökad tillgänglighet 
till västra 
Linköping genom 
strategiska 
bytespunkter.  

Bytesmöjligheter vid 
Braskens bro mellan 
regional- och lokaltrafik 
(tåg/buss &. buss/buss) 
samt koppling mot västra 
Linköping. 

2 

     

500 – 2 000 Hög  Ja 

Åtgärden gäller både för 
buss och tåg. Förbättrar 
tillgängligheten till US. 

15.  

Utveckla busslinjen 
Vikingstad – Mjärdevi – 
US – Linköping C med 
fler avgångar. 

2 

     

- Hög Ja 

Åtgärden bedöms ha hög 
måluppfyllelse men kan ej 
ersätta långsiktiga 
åtgärder. 

16.  

Automatiserad buss 
mellan Vikingstad och 
Mjärdevi/LiU.  

3. 

     

96 000 –  

134 000 
Mellan Ja 

Åtgärden inkluderar 
ombyggnad av vägen och 
trafikering. Åtgärden är 
en del av programmet för 
digitalisering av 
transportsystemet.  

17.  

Utveckla en bytespunkt 
vid Mjärdevi/LiU (Nya 
Kalmarvägen/Datalinjen). 

2 
     

500 – 2 000 Hög Ja 
Åtgärden behöver utredas 
vidare.  

18.  

Ökad 
framkomlighet för 
busstrafiken in mot 
Linköping. 

Busskörfält på 
infartsleder in mot 
Linköping.  

2–3 

     

31 200 –  

156 000 

* se tabell 53. 

Hög Ja 

Åtgärden kan genomföras 
på väg 35, Bergsvägen, 
väg 23/34, väg 636, 
Lambohovsleden, väg 34-
Universitetsvägen. Kan 
nyttjas av expressbussar. 
Längd och köer påverkar 
åtgärdens effekt.  
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19.  

Ökad tillgänglighet 
för cykeltrafiken 

Tydligt gång- och 
cykelstråk med hög 
kapacitet och 
framkomlighet 
Mjärdevi/LiU-Linköping 
C samt US-Linköping C 

2 

     

32 00 –  

89 600 
Hög Ja 

Ökar den regionala 
tillgängligheten, särskilt i 
kombination med åtgärd 
4. Åtgärden innebär 
gatuombyggnader. 

20.  

Cykelstråk ny 
pendeltågsstation i västra 
Linköping –Mjärdevi - 
LiU – US 
(Kunskapslänken). 

2 

     
25 000 –  

60 000 
Hög Ja Förbättringar på vissa 

sträckor.  

21.  
Fler cykelparkeringar vid 
målpunkter i västra 
Linköping. 

2 
     2 000 –  

4 000 
Hög Ja 

Ökar möjligheten och 
attraktiviteten för att 
cykla till västra 
Linköping. 

22.  

Stadsplanering 

Förtätning av bebyggelse 
längs kollektivtrafikstråk. 

1 
     

- Hög Ja 
Åtgärden kan minska 
mentala avstånd och 
bidra till en ökad 
tillgänglighet.  

23.  
Stadsplanering som 
minskar behov av resor 
(arbete – skola – bostad). 

1      - Hög Ja Åtgärden är en fråga för 
Linköpings kommun.  

24.  
Främja ortsutveckling 
enligt RUP (stationsnära 
orter). 

1      - Hög Ja Utveckling enligt  
regional strukturbild.  
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6.3. Effektbedömning och kostnadsuppskattning för föreslagna åtgärder 
Utifrån de åtgärder som har studerats och som studien valt att gå vidare med genomförs en 

effektbedömning och kostnadsuppskattning för samtliga åtgärder. Åtgärderna beskrivs och sorteras 

efter olika åtgärdsgrupper och inleds med en beskrivning av respektive åtgärdsgrupp följt av en 

beskrivning av respektive åtgärd.  

Effektbedömningen är densamma som i avsnitt 6.2 men i detta avsnitt ges förklarande text till 

bedömningen. Effekten kommenteras i de fall där den bedöms ha en tydlig måluppfyllelse. 

Effektbedömningen utgår ifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål, se avsnitt 4.4. Nedan repeteras de fem 

huvudmålen för åtgärdsvalsstudien:  

A. God tillgänglighet till de regionala målpunkterna i västra Linköping. 

B. Ökad attraktivitet för kollektivtrafiken. 

C. Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken till de regionala målpunkterna i västra Linköping. 

D. Minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet. 

E. Långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad. 

Varje åtgärd är bedömd i relation till hur väl åtgärden uppfyller var och ett av dessa fem projektmål. I 

effektbedömningen har hänsyn endast tagits till åtgärdens funktion och effektbedömning har ej tagit 

hänsyn till antal resenärer som får ta del av åtgärdens effekt. Skalan vid effektbedömningen kan ses i 

tabell 7. 

Tabell 7. Skala vid bedömning av måluppfyllelse.  

Hög + + 

Medel + 

Låg 0 

I effektbedömning ingår även en uppskattning av tidsvinster. Tidsvinsten är i många fall svårbedömd i 

ett så här tidigt skede och anges därför inom intervall. Tidsvinster är endast redovisade för åtgärder 

med ny eller ombyggd infrastruktur samt förändrad trafikering. 

Kostnadsuppskattningen baseras på uppgifter om kostnader för jämförbara infrastrukturobjekt som är 

genomförda eller planerade alternativt sammanställda entreprenadpriser där det varit möjligt. 

Kostnaden kan variera kraftigt beroende på anläggningens utförandestandard och omgivande 

förutsättningar såsom infrastruktur, bebyggelse och topografi.  

För att få en så öppen redovisning som möjligt redovisas kostnaden inom ett intervall för att hantera 

den osäkerhet som råder med hänsyn till ovan nämnda faktorer och till marknadsläget med skiftande 

entreprenadkostnader. Kostnadsbedömning för investeringsobjekt innehåller ej kostnader för 

projektledning, projektering och oförutsedda kostnader.  
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6.3.1. Mobility management och ökad andel hållbara resor 
Åtgärder kopplat till mobility management är ett viktigt komplement till fysiska åtgärder. Mobility 

management är ett koncept för att påverka transportbehovet och val av transportsätt genom att 

förändra resenärers attityd och beteende. Mobility management syftar till att påverka efterfrågan och 

inte utbudet. En positiv effekt av mobilitetsåtgärder kan vara att marknadsandelarna för kollektivtrafik 

och cykeltrafik ökar och består.  

Linköpings kommun och Region Östergötland arbetar med mobilitetsfrågor bland annat genom flera 

olika gröna resplaner. De gröna resplanerna genomförs tillsammans med företag samt fastighetsägare 

och är handlingsplaner för att öka andelen hållbara och effektiva pendlingsresor till arbetsplatser, med 

syftet att minska utsläpp av koldioxid. De gröna resplanerna handlar om att minska bilresandet samt 

förenkla och uppmuntra till resande med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Dessutom kan arbetet med 

ett mer effektivt pendlande skapa bättre tillgänglighet och mindre trängsel.  

Åtgärdsvalsstudien tar avstamp i Linköpings kommuns och Region Östergötlands arbete med 

mobilitetsåtgärder och utifrån de åtgärdsförslag som uppkommit beskrivs tänkbara åtgärder nedan. 

 

Åtgärd 1. Informationskampanjer som uppmuntrar hållbart resande 
Åtgärden syftar till att genom informationskampanjer och beteendepåverkande åtgärder få fler att 

välja att resa hållbart till västra Linköping. Information kan utformas med fokus på olika incitament 

som till exempel ekonomiska vinster, miljövinster eller hälsovinster med att resa hållbart. För 

regionala resor till västra Linköping är det framförallt aktuellt att bedriva informationskampanjer som 

berör cykel- och kollektivtrafik. Ett arbete kring detta bedrivs redan inom Grön resplan. Åtgärden 

syftar därför till att stärka och förbättra det befintliga arbetet. Riktade informationskampanjer kan 

även vara aktuellt i samband med ny infrastruktur och nya resmöjligheter.  

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms i ett fullt implementerat skede bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan från 

transportsystemet som följd av ett ökat hållbart resande. Om antalet bilar i västra Linköping minskar 

efter åtgärdens genomförande kan även tillgänglighet till västra Linköping öka till följd av minskad 

trängsel. Genom marknadsföring och kampanjer kan även attraktiviteten för kollektivtrafiken 

påverkas positivt utav åtgärden. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i 

tabell 8.  

Tabell 8. Effektbedömning av åtgärd 1 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + 0 + + 0 
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Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 9.  

Tabell 9. Kostnadsuppskattning av åtgärd 1. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

100 300 1 000 Avser kostnader för utredning. 

Åtgärd 2. Samverka med näringslivet kring kollektivtrafik 
Åtgärden innebär ett samarbete med näringslivet för att utveckla och planera kollektivtrafiken. 

Linköpings kommun har ett etablerat arbete med näringslivet inom Grön resplan. Åtgärden syftar till 

att utöka och fortsätta denna samverkan. Genom att samarbeta med näringslivet kan en attraktivare 

kollektivtrafik åstadkommas samtidigt som fler uppmuntras till att resa hållbart. Exempel på åtgärder 

som kan genomföras inom ramen för denna samverkan, och som genomförs genom Grön resplan, är 

ekonomiska incitament för att främja kollektivtrafik samt uppmuntra kollektivtrafikresor i tjänsten.  

Effektbedömning 
Genom samverkan med näringslivet och främjande av resande med kollektivtrafik bedöms åtgärden 

kunna bidra till att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken. Åtgärden bedöms kunna ge en positiv 

effekt för tillgängligheten till västra Linköping om en överflyttning från biltrafiken till mer hållbara 

transportmedel sker. Dessutom bedöms klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet kunna 

minska som följd av ett ökat och främjat hållbart resande. Åtgärdens bedömda effekter i relation till 

åtgärdsvalsstudiens projektmål ses i tabell 10. 

Tabell 10. Effektbedömning av åtgärd 2 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + 0 + 0 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 11. 

Tabell 11. Kostnadsuppskattning av åtgärd 2. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

100 200 800 Avser utredning. 
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Åtgärd 3. Samordnade mobilitetstjänster  
Åtgärden innebär utveckling av mobilitetstjänster som exempelvis bilpool eller samåkningstjänst i 

västra Linköping. Inom ramen för Grön resplan i Science Park Mjärdevi har Linköpings kommun 

åtagit sig att stimulera utvecklingen av bland annat införande av bilpool samt ge kunskap och smarta 

verktyg för samåkning. Kommunen ingår även i ett projekt där en MaaS-tjänst tas fram för hela 

kommunen. Tjänsten utvecklas successivt och ska vid initieringen 2021 innehålla bland annat 

cykelpool, bilpool, privat bildelning och Östgötatrafikens utbud. Detta åtgärdsförslag syftar därför till 

att realisera förslagen och säkerställa att åtgärderna i grön resplan uppfylls.  

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms bidra till en minskad miljö- och klimatpåverkan från transportsystemet genom ökad 

användning av mobilitetstjänster och delning av fordon. Om antalet motorfordon i västra Linköping 

minskar till följd av åtgärden kan även tillgängligheten till de regionala målpunkterna påverkas 

positivt. Implementering av delningstjänster i kommunen ökar attraktiviteten för kollektivtrafiken. 

Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 12. 

Tabell 12. Effektbedömning av åtgärd 3 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + 0 + + 0 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 13. 

Tabell 13. Kostnadsuppskattning av åtgärd 3. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

1 000 3 000 6 000 Avser utredning. 
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Åtgärd 4. Tillåta medhavd cykel på kollektivtrafiken 
Åtgärden innebär att medhavd cykel ska tillåtas på kollektivtrafiken och kan implementeras både på 

bussar och tåg. Genom att tillåta medhavd cykel på kollektivtrafiken underlättas kombinationsresor 

mellan cykel- och kollektivtrafik. Utvalda linjer kan erbjuda plats för cykel ombord på bussar. 

Åtgärden syftar till att underlätta hela resan och kan öka tillgängligheten till västra Linköping genom 

att stärka möjligheten att cykla sista sträckan från kollektivtrafikens bytespunkter. Dessutom stärks 

kollektivtrafikens attraktivitet och åtgärden kan göra det enklare för människor som bor längre ifrån 

kollektivtrafiken att åka kollektivt.  

För närvarande tillåts cyklar ombord på Östgötapendeln alla tider på dygnet. Antalet cyklar är 

begränsat till max sex cyklar per tåg. Även på landsbygdsbussarna i Östergötland får cykeln tas med 

och ska då fästas bak på bussen, dock har ej alla fordon cykelkrokar. Syftet med åtgärden är att utöka 

antalet fordon där cykeln får tas med, exempelvis även tillåta cykeln på Mälartåg, Tåg i Bergslagen, 

Kustpilen, SJ Regionaltåg och regionbussar. Åtgärden kan därför kräva att fordonsflottan byts ut vilket 

kan genomföras på sikt.  

Effektbedömning 
Åtgärden bidrar till att förenkla och stärka hela resan-perspektivet vilket bland annat bedöms påverka 

tillgängligheten till västra Linköping positivt. Kollektivtrafikens attraktivitet bedöms få en positiv 

effekt genom att möjliggöra medtagande av cykel på kollektivtrafiken. För ökad attraktivitet är det 

viktigt att fordonet är väl anpassat för ändamålet för att således göra det enklare att resa med medhavd 

cykel. Åtgärden kan även innebära ett ökat resande med kollektivtrafiken, vilket i sin tur ger minskad 

klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet förutsatt att överflyttningen sker från biltrafiken. 

Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 14.  

Tabell 14. Effektbedömning av åtgärd 4 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + 0 + 0 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 15. 

Tabell 15. Kostnadsuppskattning åtgärd 4. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

100 400 1000 Avser utredning. 
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Åtgärd 5. Parkeringsåtgärder vid Mjärdevi/LiU och US 
Åtgärden innebär genomförande av parkeringsåtgärder vid Mjärdevi/LiU respektive vid US. Tänkbara 

åtgärder är minskat antal parkeringar, höjd parkeringstaxa eller fler laddplatser. Tillsammans med 

åtgärder som förbättrar och utvecklar kollektivtrafiken kan parkeringsåtgärder genomföras utan att 

det innebär en minskad regional tillgänglighet till målpunkterna i västra Linköping. Linköpings 

kommun har befintliga riktlinjer kring parkering samt en antagen parkeringsnorm. I arbetet med 

Grön resplan har ett flertal åtgärder föreslagits för områdena Mjärdevi/LiU och US. Detta 

åtgärdsförslag syftar därför till att realisera förslagen och säkerhetsställa att åtgärderna i grön resplan 

uppfylls.  

Effektbedömning 
Parkeringsåtgärder vid de regionala målpunkterna i västra Linköping kan bidra till ett minskat 

resande med bil och en överflyttning till de hållbara transportslagen. Vid minskad biltrafik till 

Mjärdevi/LiU och US kommer bilköerna att reduceras vilket bedöms öka framkomligheten för 

kollektivtrafiken i områdena. I åtgärden ingår även att främja resande med miljöbilar och åtgärden ger 

därför en positiv effekt avseende minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet. Genom 

att vidta parkeringsåtgärder uppnås även positiva effekter för målet om att nå en långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur och stadsbyggnad. Om antalet parkeringsplatser minskar kan mer mark 

frigöras och nyttjas för att exempelvis utveckla kollektivtrafiken eller stadsmiljön. Åtgärdens bedömda 

effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 16.  

Tabell 16. Effektbedömning av åtgärd 5 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ 0 + + + 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 17. 

Tabell 17. Kostnadsuppskattning åtgärd 5. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

200 300 500 Avser utredning. 
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6.3.2. Ökad kapacitet och framkomlighet Linköping C – västra Linköping 
Åtgärderna syftar till att öka kapaciteten och framkomligheten i stråken mellan Linköping C och västra 

Linköping. För stråken redovisas tänkbara lösningar baserade på huvudsakligen busstrafik, men även 

stråk med spårväg och ny järnvägsanslutning från Södra stambanan till Mjärdevi. 

De högkvalitativa busstråken kan utföras med olika standard och kan också skilja sig åt på olika delar 

av stråket. Den enklaste formen av åtgärd är med avgränsade busskörfält i befintlig gata och mer 

avancerade former består av separata bussbanor skilda från övrig biltrafik, ibland med planskilda 

passager vid korsningar. Dessa delvis eller helt separerade system har stora likheter med spårväg 

avseende både framkomlighet och anläggningskostnad. Vid tät trafikering kan det vara nödvändigt 

med sidoförlagda hållplatser för andra linjer för att ge framkomlighet för prioriterade bussar i stråket. 

Det gäller särskilt vid hållplatser där flera linjer stannar och trängselproblem kan uppstå samt på 

platser där endast vissa linjer stannar och behov av förbikörning finns.  

Utöver åtgärder med busstrafik beskrivs även möjligheten att anlägga en spårväg i stråket som i sin 

sträckning följer busstråken. En järnvägssträckning till Mjärdevi är kopplad till en anslutning mot 

Södra stambanan och en ny pendeltågsstation. I studien har inte föreslagits några åtgärder med 

spårväg som ansluter till järnvägen (duospårväg) eftersom den normalt sett är en del i ett större 

sammanhängande system, med åtgärder utan det område avgränsar denna studie. 

I figur 33 visas de busstråk som föreslås i åtgärd 6, 7 och 8.  

 

Figur 33. Busstråk mellan Linköping C och målpunkterna i västra Linköping.  
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Åtgärd 6. Busstråk mellan Mjärdevi/LiU och Linköping C 
Åtgärden innebär ett stråk med en infrastruktur anpassad för prioriterad och förhållandevis snabb 

busstrafik i syfte att ge en attraktiv förbindelse mellan Mjärdevi/LiU och Linköping C. För sträckan 

genom centrum behöver det utredas vilken gata som är mest lämplig som busstråk utifrån 

framkomlighet och tillgänglighet. Tänkbara stråk i öst-västlig riktning kan vara Storgatan och 

Drottninggatan. Vid sträckning i Storgatan kan ny bro över Stångån behöva anläggas och vid 

sträckning i Drottninggatan kan bron över Stångån behöva breddas beroende på trafikmängd och 

reglering/restriktioner för biltrafiken. Längs stråken, främst genom innerstaden ska tillgänglighet för 

fotgängare och cyklister prioriteras och beaktas. Åtgärden illustreras i figur 34. 

 

Figur 34. Åtgärd 6, busstråk mellan Mjärdevi/LiU och Linköping C. Tänkbart stråk illustreras och streckad linje 
visar alternativt stråk via Industrigatan. 

På de centrala delarna genom centrum kan det också bli nödvändigt att genomföra restriktioner för 

övrig trafik för att ge god framkomlighet för såväl stadsbussar som regionbussar. Det gäller framförallt 

på de delar där utrymmet inte medger separata busskörfält tillsammans med övrig 

motorfordonstrafik. I korsningspunkter förutsätts kollektivtrafiken få prioritet i trafiksignaler.  

Busstråket på sträckan mellan Mjärdevi och de centrala delarna fram till 

Köpmansgränd/Trädgårdstorget kan utföras med befintligt läge för Linköping C, medan delen öster 

om blir aktuell först med ett nytt stationsläge öster om Stångån. I det skedet är det också aktuellt med 

åtgärder som ansluter till nytt läge för Linköping C. Tänkbara stråk här är längs Nya Tanneforsvägen 

eller ny förbindelse öster därom. 

Det bör även utredas om en kompletterande förbindelse via Industrigatan kan komplettera ett centralt 

busstråk, särskilt om det kan innebära en körväg med högre framkomlighet och kortare restid som 

följd. 
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Effektbedömning  
Åtgärden bedöms bidra positivt till samtliga projektmål. Effekterna av ett högkvalitativt busstråk 

mellan Mjärdevi/LiU och Linköping C är beroende av vilken standard som väljs. Det förutsätts dock 

att åtgärden ger viss prioritet för kollektivtrafiken, vilket därmed bidrar till ökad tillgänglighet till 

västra Linköping framförallt genom att restiden från Linköping C kan minskas. En minskad restid i 

kombination med förhöjd image för kollektivtrafiken förväntas även ge en positiv effekt för 

kollektivtrafikens attraktivitet. Framkomligheten för kollektivtrafiken bedöms påverkas positivt av 

åtgärden och effekten beror på vilken prioritetsnivå som väljs för busstrafiken. Ett högkvalitativt 

busstråk mellan Mjärdevi/LiU och Linköping C kan innebära ett ökat resande med kollektivtrafiken, 

vilket i sin tur ger minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet förutsatt att 

överflyttningen sker från biltrafiken. Busstråket bedöms även ge positiva effekter för projektmålet 

kopplat till långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad. Åtgärdens bedömda effekter i 

relation till studiens projektmål ses i tabell 18. 

Tabell 18. Effektbedömning av åtgärd 6 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + + + + 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara mellan 2 och 5 

minuter, se tabell 19. Tidsvinsten uppkommer genom ökad andel busskörfält och prioritering i 

trafiksignaler. Osäkerheten i bedömningen beror främst på att prioriteringen i trafiksignaler kan 

variera om det förekommer konflikterande strömmar med höga flöden eller med prioritet även i dessa 

(t.ex. korsande busslinjer).  

Tabell 19. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 6. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 20.  

Tabell 20. Kostnadsuppskattning åtgärd 6.  

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

52 000 104 000 520 000 Min kostnad avser låg kostnad för utformning 

med busskörfält på befintlig gata. Max kostnad 

avser hög kostnad för utformning med 

separata bussbanor skilda från övrig trafik.  
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Åtgärd 7. Busstråk mellan US och Linköping C 
Åtgärden innebär ett högkvalitativt busstråk mellan US och Linköping C som på delar av sträckan kan 

vara gemensamt med stråket Mjärdevi/LiU – Linköping C. Det är också en möjlighet att utreda om 

stråken mot Mjärdevi/LiU respektive US ska trafikera samma sträckning eller om det ska vara 

separerade från varandra i olika stråk. Åtgärden illustreras i figur 35.  

 

Figur 35. Åtgärd 7, busstråk mellan US och Linköping C. Tänkbart stråk illustreras.   

I likhet med stråket mellan Mjärdevi/LiU och Linköping C behöver det utredas vilka gator som är mest 

lämpliga som busstråk utifrån framkomlighet och tillgänglighet. Tänkbara stråk i söder är befintliga 

stråk längs Lasarettsgatan och Sankt Larsgatan. På sträckan fram till Drottninggatan eller Storgatan 

kan åtgärden genomföras i ett skede med befintligt läge för Linköping C. I ett senare skede kan stråket 

ansluta till stråket från Mjärdevi österut, enligt åtgärd 6, till nytt läge för Linköping C. Sträckningen in 

mot Linköping C är densamma som för åtgärd 6 och innebär att åtgärder för broarna över Stångån 

kan bli aktuella. Vid sträckning i Storgatan kan ny bro över Stångån behöva anläggas och vid 

sträckning i Drottninggatan kan bron över Stångån behöva breddas beroende på trafikmängd och 

reglering/restriktioner för biltrafiken.  

Det är redan genomfört framkomlighetsåtgärder i korsningarna Sjukhusvägen/Lasarettsgatan och 

Lasarettsgatan/Sankt Larsgatan. Dessa åtgärder kan då ingå i ett sammanhängande stråk med 

prioritering. 
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Effektbedömning 
Åtgärden bedöms bidra positivt till samtliga projektmål. Likt åtgärd 6 är effekterna av ett 

högkvalitativt busstråk beroende av vilken standards som väljs. Ett högkvalitativt busstråk mellan US 

och Linköping C bedöms påverka tillgängligheten till västra Linköping positivt eftersom åtgärden kan 

bidra till minskade restider för regionala resor. En kortare restid mellan Linköping C och US gynnar 

främst de resenärer som genomför ett byte vid Linköping C. En minskad restid i kombination med 

förhöjd image för kollektivtrafiken förväntas ge en positiv effekt för kollektivtrafikens attraktivitet. 

Framkomligheten för kollektivtrafiken bedöms påverkas positivt av åtgärden och effekten beror på 

vilken prioritetsnivå som väljs för busstrafiken. Ett högkvalitativt busstråk mellan US och Linköping C 

kan även innebära ett ökat resande med kollektivtrafiken, vilket i sin tur ger minskad klimat- och 

miljöpåverkan från transportsystemet förutsatt att överflyttningen sker från biltrafiken. Busstråket 

bedöms även ge positiva effekter för projektmålet kopplat till långsiktigt hållbar transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 21. 

Tabell 21. Effektbedömning av åtgärd 7 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + + + + 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara under 2 minuter, se 

tabell 22. Likt åtgärd 6 bedöms tidsvinsten uppkomma genom ökad andel busskörfält och prioritering 

i trafiksignaler. Eftersom sträckan mellan US och Linköping C är relativt kort bedöms åtgärdens 

tidsvinst vara under 2 minuter. Som för åtgärd 6 finns en osäkerhet i bedömningen utav tidsvinsten 

som främst beror på att prioriteringen i trafiksignaler kan variera om det förekommer konflikterande 

strömmar med höga flöden eller med prioritet även i dessa (t.ex. korsande busslinjer).  

Tabell 22. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 7. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 23.  

Tabell 23. Kostnadsuppskattning av åtgärd 7. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

24 000 48 000 240 000 Min kostnad avser låg kostnad för utformning 

med busskörfält på befintlig gata. Max kostnad 

avser hög kostnad för utformning med 

separata bussbanor skilda från övrig trafik.  
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Åtgärd 8. Busstråk mellan Mjärdevi/LiU och US (Kunskapslänken) 
Stråket mellan Mjärdevi/LiU och US är en fortsättning av stråket US – Linköping C och fungerar också 

sammantaget som ett stråk i relationen Mjärdevi/LiU – Linköping C. Sträckan mellan Vallastaden och 

Garnisonen är till större del utbyggd med separerad bussgata. Stråket har idag en sträckning via 

Garnisonen och det kan behöva utredas vilka gator som är mest lämpliga som stråk med hänsyn till 

framkomlighet och tillgänglighet. Tänkbara stråk kan vara dagens sträckning via Brigadgatan-

Regementsgatan eller i ett nordligt läge via Infanterigatan och Garnisonsvägen. Stråket ansluter i öster 

till den större busshållplatsen US södra entrén. 

Längs stråket kan en samordning mellan tillkommande bebyggelse och kollektivtrafikstråk behöva 

göras i syfte att kunna utveckla ett framkomligt och attraktivt stråk. I de västra delarna av stråket kan 

framkomligheten förändras om den befintliga bussgatan kommer att trafikeras av biltrafik på delar av 

sträckan. Åtgärden illustreras i figur 36. 

 

Figur 36. Åtgärd 8, busstråk mellan Mjärdevi/LiU och US (Kunskapslänken). Tänkbart stråk illustreras.    
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Effektbedömning  
Åtgärden bedöms bidra positivt till samtliga projektmål. Likt de andra busstråksåtgärderna bedöms 

åtgärden bidra till ökad tillgänglighet till västra Linköping eftersom ett högkvalitativt busstråk bedöms 

kunna minska restiden. Som för åtgärd 6 och åtgärd 7 är effekterna beroende av vilken standard som 

väljs för stråket. Åtgärden förbättrar framförallt tillgängligheten mellan de regionala målpunkterna 

och kan vara en förlängning av stråket Linköping-US. Ett högkvalitativt busstråk mellan Mjärdevi/LiU 

och US bedöms i kombination med minskad restid även vara imagehöjande och därmed kunna öka 

kollektivtrafikens attraktivitet. Framkomligheten för kollektivtrafiken bedöms påverkas positivt av 

åtgärden och effekten beror på vilken prioritetsnivå som väljs för busstrafiken. Ett högkvalitativt 

busstråk mellan Mjärdevi/LiU och US kan innebära ett ökat resande med kollektivtrafiken, vilket i sin 

tur ger minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet förutsatt att överflyttningen sker 

från biltrafiken. Busstråket bedöms även ge positiva effekter för projektmålet kopplat till långsiktigt 

hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad. Åtgärden kan tillsammans med åtgärd 7 ge en 

framkomlig och attraktiv förbindelse för hela stråket Mjärdevi/LiU – US – Linköping C. Åtgärdens 

bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 24.  

Tabell 24. Effektbedömning av åtgärd 8 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + ++ + + + + 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara under 2 minuter, se 

tabell 25. Likt åtgärd 6 och åtgärd 7 bedöms tidsvinsten uppkomma genom ökad andel busskörfält 

och prioritering i trafiksignaler. På sträckan mellan Mjärdevi/LiU och US längs Kunskapslänken är 

busstrafikens framkomlighet redan idag god då stora delar av sträckan är bussgata. Åtgärden bedöms 

därför endast kunna ge en tidsvinst under 2 minuter.  

Tabell 25. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 8. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 26. 

Tabell 26. Kostnadsuppskattning av åtgärd 8. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

37 000 74 000 370 000 Min kostnad avser låg kostnad för utformning 

med busskörfält på befintlig gata. Max kostnad 

avser hög kostnad för utformning med 

separata bussbanor skilda från övrig trafik.  
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Åtgärd 9. Spårväg Mjärdevi/LiU – US – Linköping C 
LinkLink betecknar namnet på en sammanhängande förbindelse i stråket Mjärdevi – US – Linköping 

C. Sträckningen har utretts på översiktlig nivå som både buss- och spårvägslänk. Tanken är ett stråk 

med en standard för buss på en nivå beskriven ovan och med spårväg ett stråk som i det närmaste 

följer sträckningen för buss, men med något annan sträckning på vissa delar. Sträckan kan också 

förlängas från Mjärdevi till en eventuell ny pendeltågsstation på Södra stambanan. I tidigare utredning 

har ett läge för en station vid Malmslätt ingått, men även andra lägen för anslutning till 

pendeltågsstation kan vara aktuella, se åtgärd 11. Åtgärden illustreras i figur 37.  

Spårvägen förutsätts gå i reserverat utrymme (enligt VGU) på de delar av sträckan där utrymmet 

medger. I de centrala delarna antas spårvägen gå i reserverat utrymme i gata eller i blandtrafik 

tillsammans med busstrafik. Det berör främst Sankt Larsgatan och Drottninggatan/Storgatan. På 

delen Mjärdevi – US kan spårvägen på större delen av sträckan gå i reserverat utrymme skilt från övrig 

trafik. Här kan även den geometriska standarden medge en högre hastighet med signalstyrning istället 

för körning med fri sikt utan signaler. Det kan vara aktuellt med planskilda korsningar där spårvägen 

korsar större vägar.  

 
Figur 37. Åtgärd 9, spårväg Mjärdevi/LiU – US – Linköping C (med eventuell koppling till ny station i västra 
Linköping). Stationslägena som illustreras är schematiska och baseras på tänkbara lägen som uppkommit under 
studiens process.   
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Effektbedömning  
Åtgärden bedöms bidra positivt till samtliga projektmål och effekterna utav åtgärden är liknande de 

för busstråken. Åtgärden bedöms dock kunna bidra till något högre framkomlighet än busstråken och 

även högre kapacitet genom möjlighet till längre fordon. En spårväg Mjärdevi/LiU – US – Linköping C 

förväntas ge kortare restider till västra Linköping och därmed även ökad tillgänglighet. Spårvägen 

bedöms även vara imagehöjande för kollektivtrafiken och kunna påverka kollektivtrafikens 

attraktivitet positivt. Åtgärden bedöms höja framkomligheten för kollektivtrafiken och effekten är 

beroende av vilken prioritetsnivå som väljs. En spårväg Mjärdevi/LiU – US – Linköping C kan 

innebära ett ökat resande med kollektivtrafiken, vilket i sin tur ger minskad klimat- och miljöpåverkan 

från transportsystemet förutsatt att överflyttningen sker från biltrafiken. Spårvägen bedöms även ge 

positiva effekter för projektmålet kopplat till långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och 

stadsbyggnad. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 27.  

Tabell 27. Effektbedömning av åtgärd 9 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + + + + 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara cirka 2–5 minuter, se 

tabell 28. Tidsvinsten till Mjärdevi/LiU bedöms bli högre än för US eftersom sträckan till 

Mjärdevi/LiU är längre. Den bedömda tidsvinsten på cirka 2–5 minuter gäller från Linköping C till de 

regionala målpunkterna i västra Linköping och innefattar ej eventuell tidsvinst som kan uppkomma 

om spårvägen förlängs från Mjärdevi till en ny pendeltågsstation på Södra stambanan.  

Spårväg på sträckan Mjärdevi/LiU – US – Linköping C har förutsättningar att ge högre tidsvinster än 

busstrafik på samma sträcka. Tidsvinsten uppkommer då spårvägen förutsätts gå i reserverat utrymme 

skilt från övrig trafik.  

Tabell 28. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 9. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 29.  

Tabell 29. Kostnadsuppskattning av åtgärd 9.  

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

305 000 915 000 1 525 000 Exklusive kostnad för depå och fordon. 
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Åtgärd 10. Trafikering med högkvalitativ kollektivtrafik som endast stannar vid Linköping C, 
US, LiU och Mjärdevi 
Åtgärden innebär att de ovan redovisade busstråken, åtgärd 6, åtgärd 7 och åtgärd 8, mellan 

Linköping C och Mjärdevi/LiU respektive US trafikeras med direktbussar som inte stannar på 

mellanliggande hållplatser. Åtgärden innebär en förändrad trafikering med kompletterande busslinjer 

och bedöms få konsekvenser på utformning av framförallt busshållplatser längs stråken. En trafikering 

med direktbussar kan innebära ett större behov av förbikörningsmöjlighet vid busshållplatser. 

Effektbedömning:  
Åtgärden bedöms bidra positivt till samtliga projektmål. Genom en snabbare trafik, med kortare restid 

som följd, bedöms tillgängligheten till västra Linköping påverkas positivt. En förbindelse mellan västra 

Linköping och Linköping C utan uppehåll på mellanliggande hållplatser kan även påverka 

kollektivtrafikens attraktivitet positivt. Åtgärden bedöms ge något ökad framkomlighet till västra 

Linköping förutsatt att busstrafiken får en effektiv prioritering. Trafikeringsupplägget kan innebära ett 

ökat resande med kollektivtrafiken, vilket i sin tur ger minskad klimat- och miljöpåverkan från 

transportsystemet förutsatt att överflyttningen sker från biltrafiken. Åtgärden bedöms även ge positiva 

effekter för projektmålet kopplat till långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad. 

Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 30.  

Tabell 30. Effektbedömning av åtgärd 10 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + 

Jämfört med dagens restid med linje 20 via Industrigatan bedöms åtgärden ej kunna ge några större 

tidsvinster. Med en trafikering längs de föreslagna busstråken i åtgärd 6, åtgärd 7 och åtgärd 8 och 

stopp endast vid Linköping C, US, LiU och Mjärdevi bedöms åtgärden däremot ge kunna en tidsvinst 

på cirka 2–5 minuter, se tabell 31, jämfört med en linje i de föreslagna busstråken som angör fler 

hållplatser.  

Tabell 31. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 10. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 32. 

Tabell 32. Kostnadsuppskattning av åtgärd 10. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

1 500 2 400 6 000 Avser hållplatslägen med 

förbikörningsmöjlighet.  
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6.3.3. Järnvägsåtgärder för ökad tillgänglighet till västra Linköping 
För att öka tillgängligheten till västra Linköping föreslås i åtgärdsvalsstudien ett antal åtgärder kopplat 

till järnvägen. Syftet med dessa åtgärder är att ytterligare korta restiderna till västra Linköping men 

även kunna avlasta centrum från behovet av en kraftigt utökad stads- och regionbusstrafik. Därför 

föreslås ny pendeltågsstation i västra Linköping, med eventuella kompletterande satsningar såsom en 

spårbunden anslutning till Mjärdevi/LiU samt vändmöjligheter för tåg vid en eventuell station i västra 

Linköping.  

Åtgärderna får en påverkan på det befintliga järnvägsnätet främst med avseende på kapacitet och 

framkomlighet och därmed prioritering mellan olika typer av tåg. För att erhålla högre kapacitet kan 

olika typer av åtgärder genomföras, dels på linje och på driftplatser (stationer). I de nedan redovisade 

åtgärderna förutsätts att anpassningar för att förbättra kapaciteten utreds vidare. Det kan vara 

kompletterande spår, nya växlar, fler signaler (blocksträckor) som tillåter tätare trafikering m.m. 

Åtgärderna är nödvändiga att utreda och planera för i ett tidigt skede eftersom det är förhållandevis 

stora investeringar och som med sin infrastruktur påverkar kringliggande områden. De är tänkta att 

passa in i ett kollektivtrafiksystem med inriktning på hållbarhet och regional utveckling anpassat för 

ett framtida resande som är större än idag.  

 

Åtgärd 11. Ny pendeltågsstation i västra Linköping samt kollektivtrafiksstråk till Mjärdevi/LiU 
(inkl. pendlarparkering) 
Åtgärden innebär uppförande av en ny pendeltågsstation i västra Linköping för att minska restiderna 

och öka tillgängligheten till västra Linköping. Åtgärden inkluderar även ett nytt kollektivtrafiksstråk 

från tänkt pendeltågstation till Mjärdevi/LiU. Åtgärden förutsätter dessutom att den nya stationen 

utformas med en pendelparkering samt högkvalitativ cykelparkering för att underlätta 

kombinationsresor. Åtgärden illusteraras i figur 38.  

 

Figur 38. Åtgärd 11, ny pendeltågsstation i västra Linköping samt kollektivtrafiksstråk till Mjärdevi/LiU. 
Stationslägena som illustreras är schematiska och baseras på tänkbara lägen som uppkommit under studiens 
process.  
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Med en ny station i västra Linköping kan resecentrum och busstråken genom centrum avlastas. Nytt 

stationsläge inklusive ett kollektivtrafikstråk mellan stationen och Mjärdevi/LiU kan minska restiden 

och öka tillgängligheten till västra Linköping. En ny pendeltågsstation i västra Linköping kan placeras 

någonstans på sträckan mellan Linköping C och Vikingstad och det finns flera alternativa placeringar 

för ett nytt stationsläge längs med Södra stambanan. En ny pendeltågsstation i västra Linköping kan 

även underlätta kommunens ambition om att åstadkomma en rundare form på staden i enlighet med 

målen i den kommunala översiktsplanen. Mer än ett nytt stationsläge kan vara tänkbart, beroende på 

vilka alternativ som är aktuella.  

Möjligheterna att anlägga en ny station i västra Linköping längs med Södra stambanan är starkt 

beroende av kapaciteten och trafikeringen på Södra stambanan. Kapaciteten på Södra stambanan 

kommer att öka efter färdigställande av Ostlänken samt höghastighetsjärnväg väster om Linköping. 

Om åtgärden genomförs innan ett nytt parallellt dubbelspår för höghastighetsbana är byggt, kommer 

det att krävas en kapacitetsförstärkning genom utbyggnad av nya spår på sträckan mellan den nya 

stationen och Linköping C enligt Trafikverkets kapacitetscenter. En ny pendeltågsstation i västra 

Linköping kan möjligen upprättas utan kapacitetsförstärkning på befintlig bana förutsatt att Ostlänken 

har en kopplingspunkt som ligger väster om Vikingstad. Vidare finns det även konstruktionsregler för 

bedömning av kapacitet samt tilldelning av trafik till olika operatörer på banan som behöver beaktas. 

Kapaciteten på Södra stambanan utreds i en parallellt pågående studie, Kapacitetsstudie 

Katrineholm-Boxholm Södra stambanan (TRV 2020/51821), och hanteras ej inom ramen för denna 

åtgärdsvalsstudie. 

En utbyggnad av spåren väster om Linköping C till en ny pendeltågsstation innebär att genomgående 

tåg kan passera tåg med uppehåll vid stationen. Pendeltågsstationen kan utformas med fyra spår eller 

dubbelspår, se figur 39. För station med vändmöjlighet, för tåg som i dag vänder vid Linköping C, se 

åtgärd 13.   

 

Figur 39. Principutformning för ny pendeltågsstation i västra Linköping utan vändspår. Övre bild visar 
principutformning med fyra spår och nedre bild visar med dubbelspår.  

Under studiens process har olika tänkbara lägen för en ny pendeltågsstation i västra Linköping 

diskuterats varav tre lägen med ungefärlig placering av station redovisas nedan. Gemensamt för alla 

lägen är att de har kopplingar till befintlig infrastruktur och att det etableras ett högkvalitativt busstråk 

från stationen till Mjärdevi/LiU. Nedan presenteras de förslag på placering för stationsläge som har 

uppkommit under studiens process, se figur 38. Vidare utredningar behöver genomföras avseende 

bland annat möjlig utformning av station med lägen för plattformar och passager samt anslutande 

infrastruktur för att kunna avgöra vilket stationsläge som är mest fördelaktigt.  

  



  79 (116) 
 

 
 

 
 

 

Stationsläge Malmslätt 

Ett möjligt läge för ny pendeltågsstation i Linköping är i Malmslätt. Stationsläget i Malmslätt kan 

placeras någonstans i de centrala delarna mellan eller vid Norrmalmsvägen och Kärnavägen. 

Stationsläget gynnar utöver regionala resenärer till västra Linköping även boende i Malmslätt, 

flottlinjen Malmen med cirka 2000 arbetsplatser samt Flygvapenmuseum med cirka 200 000 

besökare/år. Kollektivtrafikstråket från en ny station i Malmslätt till Mjärdevi/LiU kan sträcka sig via 

Malmenvägen/Jägarvallsvägen eller Malmslättsvägen. Valet av linjesträckning är beroende av 

stationens exakta läge och lämplighet med hänsyn till framkomlighet och restid. 

Stationsläge Glyttinge/Ryd 

Ett annat tänkbart läge för en ny pendeltågsstation som kom upp under åtgärdsvalsstudiens process är 

i ett läge mellan väg 34 och Ryd. Med detta stationsläge förutsätts exploatering kring stationsläget 

både norr och söder om. En station i Glyttinge/Ryd ger samma funktion för de regionala resenärerna 

till västra Linköping som ett stationsläge i Malmslätt. Med närheten till väg 34 kan stationen även få 

en funktion med pendelparkering för resor vidare med tåg. Kollektivtrafikstråket från ett stationsläge i 

Glyttinge/Ryd till Mjärdevi/LiU kan sträcka sig antingen via Glyttingevägen/Rydsvägen eller 

Malmslättsvägen. Valet av linjesträckning är beroende av stationens exakta läge och lämplighet med 

hänsyn till framkomlighet och restid. 

Stationsläge Skäggetorp/Barhäll 

Ytterligare ett tänkbart stationsläge för en ny pendeltågsstation i Linköping är vid Skäggetorp/Barhäll. 

Även detta stationsläge förutsätts ge samma funktion för de regionala resenärerna som de två andra 

stationslägena. Stationen kan placeras någonstans vid Grenadjärsgatan eller Bergsvägen. Detta 

stationsläge förutsätter exploatering kring stationsläget och möjliggör sammanlänkning av Skäggetorp 

och områden söder om järnvägen. Eftersom detta stationsläge är beläget mer centralt än de två andra 

stationslägena bedöms nyttan med pendelparkering vara något lägre. Kollektivtrafikstråket från ett 

stationsläge i Skäggetorp/Barhäll till Mjärdevi/LiU kan sträcka sig via Industrigatan och 

Universitetsvägen. Detta stationsläge kan även ge en förbindelse mot centrum via Bergsvägen och 

Västra vägen. Valet av linjesträckning är beroende av stationens exakta läge och lämplighet med 

hänsyn till framkomlighet och restid. Utbyggnad av en station i Skäggetorp/Barhäll kräver en större 

anpassning av befintlig väginfrastruktur för att tillgodose behoven främst för busstrafiken.  

Effektbedömning 
En ny pendeltågsstation i västra Linköping bedöms ge goda effekter för samtliga projektmål. Åtgärden 

ger framförallt positiva effekter för tillgängligheten till de regionala målpunkterna i västra Linköping 

eftersom åtgärden bedöms bidra till minskade restider. Andra positiva effekter för tillgängligheten är 

att trängseln genom centrala Linköping kan minska då åtgärden bedöms bidra till en avlastning av 

kollektivtrafiken i centrum. En ny pendeltågsstation i västra Linköping samt kollektivtrafiksstråk till 

Mjärdevi/LiU bedöms även ge positiva effekter för kollektivtrafikens attraktivitet genom en förbättrad 

restidskvot. Kollektivtrafikens attraktivitet bedöms även påverkas positivt av ett nytt stationsläge samt 

av en ny pendelparkering vid stationen som underlättar kombinationsresor.  Åtgärden bedöms även ge 

positiva effekter för ökad framkomlighet för kollektivtrafiken i västra Linköping om kollektivtrafik-

stråken ger busstrafiken en ökad prioritering. Om åtgärden leder till ett ökat resande med 

kollektivtrafik finns möjlighet att få en minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet. 

Positiva effekter fås även för projektmålet kopplat mot en långsiktigt hållbar transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad då åtgärden ger möjligheter att utveckla Linköping. Åtgärdens bedömda effekter i 

relation till studiens projektmål ses i tabell 33.  
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Tabell 33. Effektbedömning av åtgärd 11 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål. 

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + + + 

Åtgärdens tidsvinst kan variera beroende på vilket stationsläge som är aktuellt och tidsvinsten blir 

även olika stor för resenärer väster- respektive österifrån. Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens 

restid med kollektivtrafik bedöms därför kunna variera mellan mindre än 2 minuter upp till 10 

minuter, se tabell 34. Det är främst resenärer till Mjärdevi/LiU som bedöms få nytta av åtgärden och 

det är för dessa målpunkter som tidsvinsten bedömts. För resenärer till US bedöms det i de flesta fall 

vara mer gynnsamt att genomföra byte vid Linköping C. Tidsvinsten uppkommer framförallt genom 

att ett nytt stationsläge i västra Linköping på Södra stambanan möjliggör byte närmare målpunkterna 

som i kombination med ett kollektivtrafiksstråk till Mjärdevi/LiU ger kortare restid.  

Om en ny pendeltågsstation förläggs i ett västligt läge (exempelvis i Malmslätt) bedöms störst tidsvinst 

uppstå för resenärer västerifrån som bedöms kunna få tidsvinster uppemot 10 minuter. Med ett 

västligt stationsläge kan dock tidsvinsterna för resenärer österifrån bli små och det kan för resenärer 

österifrån vara mer fördelaktigt att byta vid Linköping C. Omvänt gäller med ett östligt stationsläge då 

tidsvinsterna för resenärer västerifrån kan bli mindre och tidsvinsterna för resenärer österifrån kan bli 

större. Det finns dock stora osäkerhet i bedömningen av tidsvinst i detta skede och vid vidare 

utredning av stationsläge bör tidsvinsterna studeras närmare.   

Tabell 34. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 11. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

 
  



  81 (116) 
 

 
 

 
 

 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 35. 

Tabell 35. Kostnadsuppskattning av åtgärd 11. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

30 000 40 000 60 000 Plattformar. 

25 000 35 000 50 000 Planskild GC-passage. 

50 000 60 000 100 000 Busskörfält/bussbana. 

∑ 105 000 ∑ 135 000 ∑ 210 000 

Skede 2-3, totalkostnad (exkl. eventuell 

spårutbyggnad)  

 

 

 

 

525 000 

375 000 

150 000 

 

 

 

 

700 000 

500 000 

200 000 

 

 

 

 

1 050 000 

750 000 

300 000 

Kostnad för utbyggnad av nya spår på Södra 

stambanan väster om Linköping C till ny 

pendeltågsstation för att möjliggöra ny 

pendeltågsstation innan nytt parallellt 

dubbelspår för höghastighetsbana är byggt 

(skede 1). 

Malmslätt – Linköping C (7 km) 

Glyttinge/Ryd – Linköping C (5 km) 

Skäggetorp/Barhäll – Linköping C (2 km) 

 

∑ 630 000 

∑ 480 000 

∑ 255 000 

 

∑ 835 000 

∑ 635 000 

∑ 335 000 

 

∑ 1 260 000 

∑ 960 000 

∑ 510 000 

Skede 1, totalkostnad (inkl. spårutbyggnad): 

Malmslätt – Linköping C (7 km) 

Glyttinge/Ryd – Linköping C (5 km) 

Skäggetorp/Barhäll – Linköping C (2 km) 

 
  



  82 (116) 
 

 
 

 
 

 

Åtgärd 12. Spårburen anslutning med järnväg från Södra stambanan till Mjärdevi/LiU med nya 
stationslägen vid Mjärdevi och LiU 
Åtgärden innebär en spårburen anslutning med järnväg från Södra stambanan till Mjärdevi, se figur 

40. Järnvägen är tänkt att ge möjlighet till direkta tågförbindelser för de tåg som idag vänder vid 

Linköping C samt för pendeltåg som får Mjärdevi som slutstation. Åtgärden är tänkt i kombination 

med en ny pendeltågsstation i västra Linköping (åtgärd 11) och medger då också byte från tågen på 

Södra stambanan. Åtgärden syftar till att kunna stärka Linköpings stadsutveckling i den västra delen 

av staden och minska den obalans som råder med dagens stora avstånd till Linköping C. Järnvägen i 

kombination med pendeltågsstationen bör lämpligen ligga i ett stråk som inte innebär någon större 

omväg för tågen i relationen Linköping C – Mjärdevi. 

 

Figur 40. Åtgärd 12, spårburen anslutning från Södra stambanan till Mjärdevi/LiU med nya stationslägen vid 
Mjärdevi och/eller LiU. Tänkbara stråk illustreras utifrån uppkommna stationslägen i Glyttinge/Ryd och 
Skäggetorp/Barhäll. 

Järnvägen behöver ligga i ett stråk med en linjeföring och utformning som gör att den kan placeras in i 

befintlig stadsstruktur, vilket innebär att en studie av möjliga sträckningar och reservat för dessa 

behövs. Möjlig sträckning kan behöva få en anpassad geometrisk standard som innebär en lägre 

hastighet jämfört med nyanlagda banor utan tätorter. Vid korsningar med större vägar kommer det 

sannolikt att vara nödvändigt med planskilda passager för järnvägen. 

Uppehåll vid stationer på en linje med låg hastighet ger inte samma tidsförlust som på linjer med hög 

hastighet. Det kan därför vara fördelaktigt med stationslägen vid både LiU och Mjärdevi eftersom de 

båda är stora målpunkter i området och byte till buss kan undvikas för många resor. 
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Effektbedömning 
Åtgärden förväntas ge kortare restider i samtliga relationer som trafikeras idag och för tillkommande 

framtida pendeltåg, främst genom att direkta resor kan göras utan byte vid Linköping C. 

Tillgängligheten ut ett storregionalt perspektiv bedöms påverkas positivt utav åtgärden och kan bidra 

till att avlasta innerstaden från biltrafiken men även bidra till att avlasta busstråken och minska 

kapacitets- och framkomlighetsproblem vid en alltför tät busstrafik. Åtgärden bedöms påverka 

kollektivtrafikens attraktivitet och framkomlighet positivt. Om åtgärden leder till ett ökat resande med 

kollektivtrafik finns möjlighet att få en minskad klimat- och miljöpåverkan från transportsystemet. En 

ny järnvägsanläggning i tätort bedöms ge intrång i ett flertal områden och behöver utredas för att 

kunna avgöra vilka stråk som kan vara tänkbara samt konsekvenser. Åtgärdens bedömda effekter i 

relation till studiens projektmål ses i tabell 36.  

Tabell 36. Effektbedömning av åtgärd 12 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + + 0 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara i spannet 5–20 

minuter och trolig tidsvinst bedöms vara omkring 10 minuter, se tabell 37. Med en spårburen 

anslutning från Södra stambanan till västra Linköping ges direkta tågförbindelser till Mjärdevi/LiU för 

de tåg som idag vänder vid Linköping C samt för pendeltåg som får Mjärdevi/LiU som slutstation. De 

resenärer som kan nyttja den direkta förbindelse som åtgärden möjliggör bedöms således kunna få 

relativt stora tidsvinster. 

Tabell 37. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 12. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 38. 

Tabell 38. Kostnadsuppskattning av åtgärd 12.  

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

315 000 420 000 630 000 Järnväg. 

40 000 60 000 100 000 Bro/tråg på sträcka. 

30 000 40 000 60 000 Plattformar vid station Mjärdevi. 

30 000 40 000 60 000 Plattformar vid station Universitetet. 

∑ 415 000 ∑ 560 000 ∑ 850 000  
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Åtgärd 13. Vändmöjlighet för tåg vid ev. station i västra Linköping 
Åtgärd 13 är en trafikeringsåtgärd som innebär att en ny pendeltågsstation i västra Linköping 

utformas med vändmöjlighet, vilket innebär att de tåg som idag har Linköping C som slutstation kan 

fortsätta västerut till en ny pendeltågsstation. Denna åtgärd är helt avhängig av en ny 

pendeltågsstation i västra Linköping (åtgärd 11) och åtgärd 13 är således ett komplement till åtgärd 

11.  

Vid ett nytt stationsläge för Linköping C öster om Stångån kan restiden från Linköping C med buss till 

Mjärdevi bli något längre än idag. Trafikering till en station i västra Linköping ger möjlighet till fler 

resor med byte till buss närmare målpunkten, vilket ger en kortare restid. Åtägrd 13 är endast aktuell 

vid ny pendeltågsstation (åtgärd 11) och tillämpbar för vissa pendeltåg i Östgötapendeln samt även 

trafiksystemen SJ Regionaltåg, Mälartåg och Kustpilen. 

Åtgärden kräver att det finns spår och plattformar som medger möjlighet till både resandeutbyte och 

vändmöjlighet. Detta utan att använda genomgående huvudspår (de befintliga två spåren). Det kan 

vara möjligt med uppställningsmöjlighet på separat spår väster om plattformarna för att tåg ska kunna 

invänta avgångstid utan att uppta plattformskapacitet för andra tåg. I figur 41 redovisas 

principutformning för en pendeltågsstation med vändspår både med fyra spår respektive dubbelspår.  

 

Figur 41. Principutformning för ny pendeltågsstation i västra Linköping med vändspår. Vändspåren och 
anslutningar för vändspår visas i rött. Övre bild visar principutformning med fyra spår och nedre bild visar med 
dubbelspår.  

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms ge goda effekter för samtliga projektmål. Tillgängligheten bedöms öka till Mjärdevi/ 

LiU genom kortare restider jämfört med byte vid Linköping C. Den storregionala tillgängligheten 

gentemot grannlänen bedöms även öka. Kollektivtrafikens attraktivitet bedöms påverkas positivt och 

om åtgärden bidrar till ett ökat kollektivt resande kan det ge en minskad klimat- och miljöpåverkan 

från transportsystemet. Framkomligheten för kollektivtrafiken bedöms öka som följd av förbättrings-

åtgärder på järnvägen. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 39.  

Tabell 39. Effektbedömning av åtgärd 13 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + 
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Åtgärden bedöms i sig självt ej innebära en tidsvinst utan åtgärden innebär snarare att antalet tåg som 

kan angöra en ny station i västra Linköping utökas.  

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 40. I skede 1 avses komplettering med vändspår 

för två tåg väster om fyrspåret (mellan huvudspåren). I skede 2 och 3 avses ett vändspår bredvid de 

båda huvudspåren alternativt mellan spåren.  

Tabell 40. Kostnadsuppskattning åtgärd 13. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

50 000 75 000 100 000 

Skede 1 (med utbyggt fyrspår), 

Vändspår för två tåg.   

30 000 45 000 60 000 

Skede 2-3 (Ostlänken färdigställd),  

Vändspår för ett tåg.  
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6.3.4. Ökad tillgänglighet till västra Linköping genom strategiska bytespunkter 
För att öka tillgängligheten till de regionala målpunkterna kan nya strategiska bytespunkter utvecklas. 

Med strategiska bytespunkter menas en punkt som är lokaliserad för att kunna åstadkomma en 

effektiv trafikering samt att själva bytespunkten är välutformad, effektiv och attraktiv. Genom 

strategiska bytespunkter kan kortare restider och en attraktivare kollektivtrafik uppnås. Bytespunkter 

som är belägna utanför Linköpings centrum kan även bidra till en avlastning av trafiken i centrum 

vilket kan ge ökad framkomlighet för befintlig stads- och regionbusstrafik i centrum. I åtgärdsvals-

studien föreslås därför bland annat utveckling av nya bytespunkter samt vidareutveckling av befintliga.  

 

Åtgärd 14. Bytesmöjligheter vid Braskens bro mellan regional- och lokaltrafik samt koppling 
mot västra Linköping 
Åtgärden innebär utveckling av en bytespunkt vid Braskens bro och att byten till/från Tannefors 

station samt mellan stads- och regionbuss möjliggörs. Från bytespunkten föreslås även en koppling 

med kollektivtrafik mot västra Linköping. Åtgärden kan öka tillgängligheten till framförallt US om 

byte genomförs vid Braskens bro till en busslinje mot US. Avståndet och restiden till Mjärdevi/LiU 

bedöms vara för lång för att en bytespunkt vid Braskens bro ska ge en ökad tillgänglighet till dessa 

områden.  

Effektbedömning 
För tillgängligheten bedöms åtgärden ge positiva effekter då en bytespunkt vid Braskens bro och 

Tannefors station kan bidra till att minska restiderna till västra Linköping för resenärer på 

Stångådalsbanan/Tjustbanan samt väg 35. I kombination med minskad restid kan åtgärden även vara 

imagehöjande och därmed kunna öka kollektivtrafikens attraktivitet. Åtgärden bedöms även ge 

positiva effekter för projektmålet avseende långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och 

stadsbyggnad. Transportsystemets miljö- och klimatpåverkan påverkas positivt då åtgärden bedöms 

bidra till att öka det hållbara resandet. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål 

ses i tabell 41.  

Tabell 41. Effektbedömning av åtgärd 14 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + 0 + + 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara cirka 5–10 minuter, se 

tabell 42. Tidsvinsten uppkommer för resenärer på Stångådalsbanan/Tjustbana samt väg 35 som 

istället för att resa till US via Linköping C kan genomföra ett byte vid Braskens bro eller Tannefors 

station till en busslinje mot US.  Osäkerheten i bedömningen beror främst på restiden med en 

busslinje från bytespunkten till US.  

Tabell 42. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 14. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 
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Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 43. 

Tabell 43. Kostnadsuppskattning av åtgärd 14. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

500 1 000 2 000 Hållplatser inkl. anslutningar. 

Åtgärd 15. Utveckla busslinjen Vikingstad – Mjärdevi – US – Linköping C med fler avgångar 
I Vikingstad finns möjlighet att byta från tåg till buss och resa direkt från Vikingstad till Mjärdevi/LiU 

och US. Åtgärden innebär fler avgångar och en högre trafikering med denna busslinje för att öka 

tillgängligheten till västra Linköping. Linjen behöver framförallt fler avgångar i högtrafik under både 

förmiddag och eftermiddag samt ett trafikeringsupplägg som är samplanerat med tågtidtabellen. Bytet 

och busslinjen Vikingstad-Mjärdevi-US gynnar framförallt resenärer som kommer västerifrån och som 

har målpunkt i västra Linköping. För resenärer österifrån är det mer gynnsamt att byta vid Linköping 

C. Linjen kan även förlängas vidare från US till Linköping C.  

 

Figur 42. Åtgärd 15, utveckla busslinjen Vikingstad – Mjärdevi – Linköping C med fler avgångar. 

Effektbedömning 
Åtgärden bedöm ge positiva effekter för samtliga projektmål. En utveckling och ökad turtäthet av 

busslinjen från Vikingstad till Mjärdevi/LiU och US bedöms ge särskilt god effekt för tillgängligheten 

till västra Linköping samt för kollektivtrafikens attraktivitet. Tillgängligheten förbättras för resenärer 

västerifrån som med åtgärden kan få flera direkta byten till de regionala målpunkterna i västra 

Linköping, vilket även ökar kollektivtrafikens attraktivitet. Om åtgärden innebär prioritering av 

busslinjen bedöms åtgärden även få positiva effekter för kollektivtrafikens framkomlighet. En 

utveckling av busslinjen från Vikingstad till Mjärdevi/LiU och US bedöms ge positiva effekter för 

projektmålet kopplat till långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad. 

Transportsystemets miljö- och klimatpåverkan bedöms påverkas positivt då åtgärden bedöms bidra till 

att öka det hållbara resandet. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 

44.  
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Tabell 44. Effektbedömning av åtgärd 15 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + 

Åtgärden är en trafikeringsåtgärd som ökar antalet bussar på linjen mellan Vikingstad och Mjärdevi. 

Därför bedöms åtgärden ej ge en tidsvinst även om åtgärden möjliggör för en snabbare förbindelse för 

resenärer västerifrån vid fler tillfällen under dygnet. För de avgångar som redan finns med linjen 

mellan Vikingstad och Mjärdevi blir restiden densamma.  

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning redovisas ej för trafikeringsåtgärder.  

Åtgärd 16. Automatiserad buss mellan Vikingstad och Mjärdevi 
Åtgärden innebär automatiserad buss mellan pendeltågstationen i Vikingstad och Mjärdevi/LiU längs 

väg 636, se figur 43. Åtgärden är en del av Trafikverkets nationella program för digitalisering av 

transportsystemet och en del av ett testprojekt med automatiserad buss mellan noder på landsväg.  

 

Figur 43. Åtgärd 16, automatiserad buss mellan Vikingstad och Mjärdevi/LiU.  
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Digitalisering, automatisering och elektrifiering har stor potential att lösa problem inom 

transportsektorn kopplade till tillgänglighet, säkerhet samt miljö- och klimatpåverkan. Det kan ske 

genom en stegvis introduktion av nästa generations fordon och infrastruktur genom att i det första 

steget genomföra verksamhet som visar på ett automatiserat transportsystems funktion i en avgränsad 

miljö, där andra fordon eller oskyddade trafikanter inte påverkar. När detta är säkerställt och när 

tekniken är mogen kan i nästa steg, på sikt, trafik med varierande nivå av automation samspela i en 

gemensam trafikmiljö. Som möjlig teststräcka har sträckan mellan pendeltågstationen i Vikingstad och 

Mjärdevi/LiU pekats ut. Sträckan kan indelas i tre delar där den första delen från Vikingstad fram till 

cirkulationsplatsen vid väg 636 är i en tätortsmiljö. Den andra delen från cirkulationsplats Vikingstad 

längs väg 636 till cirkulationsplats väg 636/23 är en mötesseparerad 2+1 väg med 100km/h som 

högsta hastighet. Den tredje delen är från cirkulationsplats 636/23 till Mjärdevi/LiU. För den andra 

delsträckan, längs väg 636, är målet att fordonet ska köras med hjälp av automation. För att 

möjliggöra detta föreslås dynamiska busskörfält med hjälp av VMS-skyltar och ombyggnad av vägen 

till 2+2 väg. För de övriga två delsträckorna är det osäkert hur eller om automatisering kan användas.   

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms bidra positivt till samtliga projektmål. En positiv effekt bedöms uppnås vad gäller att 

minska transportsystemets miljö- och klimatpåverkan. Automatiseringen i sig har potential att minska 

kostnaden för transporter och tillsammans med elektrifieringen skapa ökad tillgänglighet utan ökad 

klimatpåverkan. En utvecklad koppling mellan Vikingstad och Mjärdevi/LiU bedöms framförallt öka 

tillgängligheten till västra Linköping, särskilt för resenärer västerifrån som med åtgärden kan få flera 

direkta byten till de regionala målpunkterna i västra Linköping, vilket även ökar kollektivtrafikens 

attraktivitet. Framkomligheten för kollektivtrafiken till de regionala målpunkterna i västra Linköping 

bedöms påverkas positivt eftersom åtgärden innebär att busstrafiken delvis får egna busskörfält. 

Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 45.  

Tabell 45. Effektbedömning av åtgärd 16 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara under 2 minuter, se 

tabell 46. Tidsvinsten uppkommer genom att busslinjen förutsätts få egna busskörfält. För att 

åtgärden med automatiserad buss mellan pendeltågstationen i Vikingstad och Mjärdevi/LiU ska ge en 

tidsvinst förutsätts även att bussen kör i samma hastighet som befintlig busslinje. Om den 

automatiserade bussen kör med lägre hastighet finns istället risk för en förlängd restid.   

Tabell 46. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 16. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 
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Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 47. 

Tabell 47. Kostnadsuppskattning av åtgärd 16. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

80 000 
- 

99 000 Infrastrukturanpassning.  

Enligt utredning för automatiserad buss. 

5 000 - 15 000 Anpassning av ändhållplatser. 

5 000 - 10 000 Utredningar och projektledning. 

6 000 - 10 000 Laddstationer.  

∑ 96 000 - ∑ 134 000  

Åtgärd 17. Utveckla en bytespunkt vid Mjärdevi/LiU (Nya Kalmarvägen/Datalinjen) 
Åtgärden syftar till att utveckla en ny bytespunkt för kollektivtrafiken vid Mjärdevi/LiU för att 

åstadkomma ett effektivt linjenät. Bytespunkten föreslås enligt FÖP Mjärdevi placeras vid riksväg 

23/34 (Nya Kalmarvägen)/Datalinjen, se figur 44. En ny bytespunkt kan underlätta för regionala resor 

söderifrån och utgöra en punkt för byte mellan regional- och stadsbusstrafik. Busstrafik från 

Vikingstad, se åtgärd 15 och åtgärd 16, kan angöra föreslagen bytespunkt. Åtgärden kan innebära att 

en linjeomläggning krävs.  

 

Figur 44. Åtgärd 17. Utveckla en bytespunkt vid Mjärdevi/LiU (Nya Kalmarvägen/Datalinjen). 
  



  91 (116) 
 

 
 

 
 

 

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms ge positiva effekter för den regionala tillgängligheten till västra Linköping och kan ge 

minskade restider. En välutformad bytespunkt kan även bidra till att höja kollektivtrafikens 

attraktivitet. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 48. 

Tabell 48. Effektbedömning av åtgärd 17 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + 0 0 0 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara mindre än 2 minuter, 

se tabell 49. Tidsvinsten kan uppnås om bytespunkten vid Nya Kalmarvägen/Datalinjen ger kortare 

restider och effektiva byten. Bedömningen av tidsvinsten är osäker eftersom den till stor del beror på 

trafikeringen.  

Tabell 49. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 17. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 50. 

Tabell 50. Kostnadsuppskattning av åtgärd 17. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

500 1 000 2 000 Hållplatser inkl. anslutningar. 
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6.3.5. Ökad framkomlighet för busstrafiken in mot Linköping 
Den regionala busstrafiken och dess kapacitet som ansluter till Linköping, från flera olika håll, är 

beroende av den trafiksituation som råder i vägnätet. En framkomlig och attraktiv kollektivtrafik är 

beroende av flera faktorer, såsom framkomlighet, tillgänglighet, punktlighet och ”image”, för att 

behålla och attrahera resenärer. 

Under delar av dygnet när resandet till och från gällande målpunkter är hög begränsas busstrafiken, i 

varierande omfattning, av den nedsatta framkomlighet som råder i vägnätet. Detta kan till exempel 

leda till minskad punktlighet, sämre restider, och minskad attraktivitet för bussen som val av 

transportmedel.  

Åtgärder som syftar till att avhjälpa framkomlighetsproblematiken är därför av intresse att utreda för 

att säkerställa de positiva värden som busstrafiken har och för att klara de för ÅVS:en uppsatta mål om 

god tillgänglighet, ökad attraktivitet och ökad framkomlighet för busstrafiken. Ett framkomligt 

trafiknät för busstrafiken kan också leda till minskade emissioner från busstrafiken vilket bidrar till en 

långsiktigt hållbar transportinfrastruktur. 

 

Åtgärd 18. Busskörfält infartsleder 
Åtgärden innebär att det anläggs busskörfält vid infartsleder mot Linköping. Ett antal olika lägen för 

busskörfält har identifieras under arbetsgruppsmöte och illustreras i figur 45. Åtgärden syftar till att 

ge en vägledning kring var och hur busskörfält på infartsleder kan implementeras. En djupare studie 

kring åtgärdens omfattning och läge krävs för att säkerställa att busskörfälten anläggs på rätt plats och 

med rätt delåtgärder för att uppnå maximal effekt. 

 

Figur 45. Åtgärd 18, busskörfält infartsleder. Potentiella lägen för busskörfält och prioriteringar.  
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Åtgärden kan antingen implementeras genom att ett nytt busskörfält anläggs i anslutning till befintlig 

väg alternativt genom omdisponering av gaturummet på bredare gatusektioner. Busskörfälten kan 

utföras med varierande längd beroende på vägnätets kapacitet och standard samt 

framkomlighetsproblematik. Gemensamt för alla lägen är att korsningsprioritet skall eftersträvas. 

Detta kan uppnås genom exempelvis reglerings- och signalåtgärder i kombination med fysiska 

åtgärder eller som egen åtgärd. 

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms ge hög måluppfyllelse för samtliga mål med undantag för ”Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur och stadsbyggnad” vilken ger medelhög måluppfyllnad då den eventuella 

fysiska utbyggnaden av vägnätet helst bör undvikas. Åtgärden bedöms ge hög måluppfyllelse för den 

regionala tillgängligheten samt ökad framkomlighet till västra Linköping då åtgärden avhjälper 

kapacitetsproblematik för kollektivtrafik. Som en följd av detta bedöms även klimat- och 

miljöpåverkan från transportsystemet minska då kollektivtrafiken undviker köbildning och kan köra 

förbi problematiska delar. Detta kan leda till en ökad attraktivitet för kollektivtrafiken och i 

förlängningen överflyttning från andra, mer utrymmeskrävande, trafikslag till kollektivtrafik. 

Åtgärden kan implementeras i olika omfattning efter identifierade bristande sträckor. Åtgärden kan 

också under vissa förutsättningar vara ett kostnadseffektivt alternativ då befintliga vägsträckor kan 

omdisponeras till kollektivtrafikkörfält. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål 

ses i tabell 51. 

Tabell 51. Effektbedömning av åtgärd 18 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + + + + + + + + 

Åtgärdens tidsvinst jämfört med dagens restid med kollektivtrafik bedöms vara i spannet från mindre 

än 2 minuter till mellan 2 och 5 minuter, se tabell 52. Tidsvinsten kan variera mellan de olika 

infartslederna och uppkommer genom busskörfält och prioritering i trafiksignaler då bussarna kan 

köra förbi bilköer. Hur stor tidsvinst som uppnås beror på köbildningen på respektive infartsled, 

busskörfältens längd samt hur stor prioritet busstrafiken får.   

Tabell 52. Uppskattad tidsvinst i minuter efter genomförande av åtgärd 18. 

Ingen <2 2–5  5–10 10–20 >20 
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Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 53. 

Tabell 53. Kostnadsuppskattning av åtgärd 18. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

7 800 15 600 39 000 Väg 34/Malmslättsvägen. Längd 3,9 km. 

2 200 4 400 11 000 Väg 23/34 från Kisa. Längd 1,1 km. 

4 400 8 800 22 000 Universitetsvägen. Längd: 2,2 km. 

5 600 11 200 28 000 Bergsvägen. Längd: 2,8 km. 

5 200 10 400 26 000 Väg 35 från E4. Längd: 2,6 km. 

6 000 12 000 30 000 Väg 35 från Åtvidaberg: 3,0 km. 

∑ 31 200 ∑ 62 400 ∑ 156 000  
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6.3.6. Ökad tillgänglighet för cykeltrafiken 
En god tillgänglighet till aktuella målpunkter för cykeltrafik är eftersträvansvärt ur flera aspekter 

såsom hälso-, utrymmes-, och miljöperspektiv. Det regionala perspektivet anknyter till 

cykelplaneringen ur framförallt hela resan-perspektivet där resenärer som reser med andra trafikslag 

skall kunna nyttja ett högkvalitativt cykelnät som en del av resan. 

Ett högkvalitativt och därmed framkomligt cykelnät förutsätter att det planeras för resor med cykel ur 

flera aspekter. Gällande krav i VGU ligger som grund för åtgärders planering och genomförande. 

Linköpings kommuns cykelstrategi ”Cykelplan för Linköping 2008–2028” behandlar resande med 

cykel ur flera aspekter som bör, som ambitionshöjande komplement, ligga till grund för att skapa goda 

förutsättningar att resa till västra Linköping som en del av regionalt resmönster.  

 

Åtgärd 19. Tydligt gång- och cykelstråk med hög kapacitet och framkomlighet Mjärdevi/LiU-
Linköping C samt US-Linköping C  
Åtgärden syftar till att skapa ett tydlig gång- och cykelstråk till de aktuella målpunkterna i västra 

Linköping. Planeringen görs med stöd av Linköpings riktlinjer för cykelplanering och VGU. Åtgärden 

bör planeras som ett gent gång- och cykelstråk med prioritet för oskyddade trafikanter i 

korsningspunkter och beaktande av trygghets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder som komplement.  

Åtgärden kan utföras i samband med andra föreslagna åtgärder i denna ÅVS, såsom busstråk som 

angör till västra Linköping, se figur 46, samt att tillåta medhavd cykel på kollektivtrafiken till 

Linköping C. Det kan vara fördelaktigt att samplanera med hänsyn till bland annat 

investeringskostnad samt minskat antal trafikstörande ingrepp i befintlig infrastruktur. 

 

Figur 46. Åtgärd 19, tydligt gång- och cykelstråk med hög kapacitet och framkomlighet Mjärdevi/LiU-Linköping C 
samt US-Linköping C. Tänkbara stråk illustreras.  
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Effektbedömning 
Ett tydligt gång- och cykelstråk kan underlätta byte vid Linköping C från kollektivtrafik till cykel vilket 

bedöms ha viss positiv påverkan för tillgängligheten till västra Linköping. Åtgärden bedöms ha goda 

förutsättningar att minska transportsystemets klimat- och miljöpåverkan vid ett fullt utbyggt och 

högkvalitativt cykelnät som förbinder västra Linköping med Linköping C. Åtgärden kan få förstärkt 

positiv effekt i kombination med åtgärd 4 ”tillåta medhavd cykel på kollektivtrafiken” som en direkt 

följd av förhöjd standard på hela resan-perspektivet. Åtgärdens bedömda effekter i relation till 

studiens projektmål ses i tabell 54. 

Tabell 54. Effektbedömning av åtgärd 19 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ 0 0 + + 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 55. 

Tabell 55. Kostnadsuppskattning av åtgärd 19. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

32 000 51 200 90 000 Utbyggnad kan samordnas med busstråk. 
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Åtgärd 20. Cykelstråk ny pendeltågsstation i västra Linköping –Mjärdevi - LiU – US 
(Kunskapslänken) 
Åtgärden syftar till att anlägga ett tydligt gång- och cykelstråk till de aktuella målpunkterna i västra 

Linköping utifrån förutsättningen att en ny pendeltågstation i västra Linköping etableras. Planeringen 

görs med stöd av Linköpings riktlinjer för cykelplanering. Åtgärden bör planeras som ett gent gång- 

och cykelstråk med prioritet för oskyddade trafikanter i korsningspunkter och beaktande av trygghets- 

och trafiksäkerhetshöjande åtgärder som komplement.  

Åtgärden möjliggör byte till cykel från nytt stationsläge och binder samman de regionala 

målpunkterna med stationsläget. Åtgärden kan kombineras med åtgärd inriktad på cykelstråk 

Mjärdevi/LiU/US-Linköping C samt åtgärder inriktade på busstråk kopplat mot nytt stationsläge i 

västra Linköping och aktuella målpunkter. 

Effektbedömning 
Ett tydligt gång- och cykelstråk kan underlätta byte vid framtida nytt stationsläge i västra Linköping 

från kollektivtrafik till cykel vilket bedöms ha viss positiv påverkan för tillgängligheten till västra 

Linköping. Åtgärden bedöms ha goda förutsättningar att minska transportsystemets klimat- och 

miljöpåverkan vid ett fullt utbyggt och högkvalitativt cykelnät som förbinder västra Linköping med 

nytt stationsläge i västra Linköping. Åtgärden kan fungera som en förlängning av föregående åtgärd 

(åtgärd 20) och skapa en sammanbunden cykelväg mellan Linköping C och nytt stationsläge med flera 

målpunkter längs vägen. Åtgärden kan få förstärkt positiv effekt i kombination med åtgärd 4 ”tillåta 

medhavd cykel på kollektivtrafiken” som en direkt följd av förhöjd standard på hela resan-

perspektivet. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 56. 

Tabell 56. Effektbedömning av åtgärd 20 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ 0 0 + + 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 57. 

Tabell 57. Kostnadsuppskattning av åtgärd 20. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

25 000 40 000 60 000 Utbyggnad kan samordnas med busstråk. 
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Åtgärd 21. Fler cykelparkeringar vid målpunkter i västra Linköping 
Åtgärden syftar till att säkra en god tillgänglighet på cykelparkeringar vid målpunkterna i västra 

Linköping. Flera av cykelparkeringarna bör vara väderskyddade med god möjlighet till fastlåsning i 

fasta cykelparkeringar. Djupare utredning kan göras för att identifiera platser till bevakade 

cykelparkeringar med servicefunktioner. Parkeringsmöjligheter är en bidragande faktor till hela resan-

perspektivet och spelar en viktig roll i valet av cykel som transportmedel.  

Planeringen för införandet av nya cykelparkeringar behandlas i ”Grön resplan” för Science Park 

Mjärdevi, Linköpings universitet samt Region Östergötland. Införandet kan med fördel ske i dialog 

med berörda aktörer och institutioner för att säkerställa geografiskt läge, antal platser samt övriga 

attraktivitetshöjande aspekter. 

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms främst vara en kompletterande åtgärd till övriga cykelåtgärder som syftar till att höja 

framkomlighet och kapacitet för cyklister med målpunkt i västra Linköping. Väl arrangerade 

cykelparkeringar kan öka attraktiviteten för cykel som transportmedel ifall resenären erbjuds väl 

utformade och utrustade cykelparkeringar. Cykelparkeringarnas utformning och erbjudande kan 

variera beroende på målpunkt med allt från enklare uppställningsplatser till bevakade 

cykelparkeringar med passersystem. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses 

i tabell 58. 

Tabell 58. Effektbedömning av åtgärd 21 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ 0 0 + + 

Kostnadsuppskattning 
Kostnadsuppskattning för åtgärden redovisas i tabell 59. 

Tabell 59. Kostnadsuppskattning av åtgärd 21. 

Min (tkr) Trolig (tkr) Max (tkr) Anmärkning 

2 000 2 800 4 000  
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6.3.7. Stadsplanering 
En förutsättning för ett effektivt transportsystem är ett fungerande samspel mellan övergripande 

stads- och trafikplanering. Den befintliga stadsbilden i kombination med ny bebyggelse skapar ramar 

för hur trafiken kan planeras och implementeras. Genom god och samspelad samhällsplanering kan 

synergieffekter uppnås och ett hållbart samhälle kan utvecklas. 

 

Åtgärd 22. Förtätning av bebyggelse längs kollektivtrafikstråk 
Vid utveckling av kollektivtrafik i starka stråk finns förutsättningar för en förtätning av bebyggelsen 

med både bostäder och verksamheter. Med en förtätad bebyggelse fås ett större resandeunderlag vilket 

gynnar kollektivtrafiken samt ger förutsättningar för en attraktivare trafik med täta avgångar. 

Förtätning i kollektivtrafikstråken med fokus kring befintliga hållplatser bidrar även till att skapa 

attraktiva och trygga bytespunkter. Verksamheter, service och handel kan med fördel utvecklas längs 

med kollektivtrafikstråk.   

Linköpings kommun arbetar bland annat med förtätning längs kollektivtrafikstråken och planerar 

även för vidare exploatering och förtätning i västra Linköping i Mjärdevi/Västra Valla. Syftet med 

åtgärden är att åstadkomma en bebyggelsestruktur som gynnar hållbara transporter.  

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms bidra till positivt till projektmålet om en långsiktigt hållbar transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad. En förtätad bebyggelsestruktur längs kollektivtrafikstråken bedöms även bidra till 

att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Åtgärden kan även minska transportsystemets klimat- och 

miljöpåverkan till följd av ett ökat hållbart resande. Även tillgängligheten till västra Linköping kan 

påverkas positivt utav åtgärden. Om fler människor resor kollektivt, till följd av en ökad närhet till 

kollektivtrafiken, kan trängseln i västra Linköping minska och tillgängligheten öka. Tillgängligheten 

påverkas framförallt positivt om åtgärden innebär utökade turer med kollektivtrafiken till följd av ett 

ökat kundunderlag. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 60.  

Tabell 60. Effektbedömning av åtgärd 22 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ + 0 + + + 

Åtgärd 23. Stadsplanering som minskar behov av resor 
För att bidra till en hållbar utveckling av transportsystemet är det nödvändigt att i högre grad än idag 

planera för en bebyggelsestruktur som kan underlätta för hållbara resor eller minska behovet av resor. 

Planeringen påverkar utvecklingen på lång sikt och det är nödvändigt att samordna konflikterande 

intressen mellan hållbar stadsutveckling och önskemål om exploatering. En tät och blandad 

bebyggelse kan minska behovet av resor genom att bostäder, arbetsplatser och service finns på 

kvartersnivå. Med en blandad stad blir även avstånden mellan målpunkterna kortare, vilket gynnar 

och stärker förutsättningarna för ett hållbart resande. En mer funktionsblandad stad stärker även 

förutsättningarna för kommersiell verksamhet och service i anslutning till kollektivtrafikhållplatser.  
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Linköpings kommun har i översiktsplanerna en ambition om att staden ska bli mer blandad. Åtgärden 

syftar till att vidareutveckla och stärka Linköping kommuns arbete med att verka för en mer blandad 

stadsbyggelse som minskar behovet av resor.  

Effektbedömning 
En långsiktigt hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad främjas utav stadsplanering som 

minskar behovet av resor. Om staden blir mer funktionsblandad är det positivt både för utvecklingen 

av infrastrukturen och ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Projektmålet om en minskad miljö- och 

klimatpåverkan från transportsystemet påverkas positivt om antalet resor kan minska. Åtgärdens 

bedömda effekter i relation till studiens projektmål ses i tabell 61. 

Tabell 61. Effektbedömning av åtgärd 23 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

0 0 0 + + + 

Åtgärd 24. Främja ortsutveckling enligt RUS (stationsnära orter) 
Åtgärden syftar till att stärka föreslagen ortsutveckling i Region Östergötlands regionala 

utvecklingsprogram (RUP). Utveckling av stationsnära orter i regionen samt orter längs med starka 

kollektivtrafikstråk innebär att fler kan få bättre tillgång till kollektivtrafiken. Om en ny 

pendeltågsstation uppförs i västra Linköping bör även området kring detta stationsläge utvecklas i 

enlighet med det regionala utvecklingsprogrammet i den mån det är möjligt.  

Effektbedömning 
Åtgärden bedöms bidra till att förbättra den regionala tillgängligheten till västra Linköping genom att 

underlaget och närheten till kollektivtrafiken ökar. Med en stationsnära ortsutveckling kan fler 

människor resa kollektivt och trängseln inne i staden bedöms kunna minska. Detta är även positivt för 

transportsystemets miljö- och klimatpåverkan som bedöms kunna minska till följd av en fortsatt 

ortsutveckling enligt RUP. Åtgärden bedöms även bidra positivt till projektmålet om en långsiktigt 

hållbar transportinfrastruktur och stadsbyggnad. Åtgärdens bedömda effekter i relation till studiens 

projektmål ses i tabell 62. 

Tabell 62. Effektbedömning av åtgärd 24 utifrån åtgärdsvalsstudiens projektmål.  

Mål A 

God tillgänglighet till 

regionala målpunkter 

Mål B 

Ökad attraktivitet 

för kollektivtrafiken 

Mål C 

Ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken till de 

regionala målpunkterna 

Mål D 

Minskad klimat- och 

miljöpåverkan från 

transportsystemet 

Mål E 

Långsiktigt hållbar 

transportinfrastruktur 

och stadsbyggnad 

+ 0 0 + + + 
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6.4. Bedömning av föreslagna åtgärder i relation till de transportpolitiska målen 
I tabellen nedan redovisas en bedömning av åtgärderna i relation till de transportpolitiska målen. Denna bedömning är gjord utöver effektbedömningen även 

om projektmålen för studien följer de transportpolitiska målen. Utifrån de transportpolitiska målen, med hänvisningar till målens preciseringar, beskrivs 

måluppfyllelsen för respektive åtgärdsgrupp. För en beskrivning av de transportpolitiska målen se avsnitt 4.1.  

Åtgärd 

Transportpolitiska målen 

Ta upp de mest betydande bidragen till uppfyllande av de transportpolitiska målen. 

Funktionsmålet – tillgänglighet  Hänsynsmålet – säkerhet, miljö och hälsa 

Mobility management och ökad 

andel hållbara resor 

 

Åtgärd 1, 2, 3, 4 och 5. 

Åtgärderna bedöms ge positiva bidrag för 

funktionsmålet kopplat till tillgänglighet och för 

målet om förbättrade förutsättningar för att välja 

gång-, cykel- och kollektivtrafik. Även målet om ett 

jämställt transportsystem påverkas positivt.  

För hänsynsmålet bedöms åtgärderna ge visst 

positivt bidrag. Trafiksäkerheten påverkas svagt 

positivt om fler reser kollektivt då kollektivtrafiken 

generellt sett är ett säkrare färdsätt än personbil. 

Miljömålet påverkas positivt om åtgärderna 

genererar en överflyttning från personbil till de 

hållbara transportslagen.  

Ökad kapacitet och framkomlighet 

Linköping C – västra Linköping 

 

Åtgärd 6, 7, 8, 9 och 10. 

Bedömningen är att åtgärderna ger positiva bidrag 

för medborgarnas resor, tillgänglighet, jämställt 

transportsystem och förutsättningar för att välja 

kollektivtrafik. Ur en fördelningsaspekt gynnar 

åtgärderna främst lokala resenärer samt regionala 

resenärer som genomför byte vid Linköping C.  

Trafiksäkerheten påverkas svagt positivt om fler 

reser kollektivt då kollektivtrafiken generellt sett är 

ett säkrare färdsätt än personbil. Miljömålet 

påverkas positivt om åtgärderna genererar en 

överflyttning från personbil till de hållbara 

transportslagen.  

Järnvägsåtgärder för ökad 

tillgänglighet till västra Linköping 

 

Åtgärd 11, 12 och 13. 

Funktionsmålen kopplat till medborgarnas resor, 

tillgänglighet, jämställt transportsystem och 

förutsättningar för att välja kollektivtrafik påverkas 

positivt av åtgärderna. Åtgärderna gynnar 

framförallt regionalt resande och ger särskilt goda 

effekter för tillgängligheten till de regionala 

målpunkterna i västra Linköping eftersom 

åtgärderna bedöms bidra till minskade restider.  

Om åtgärderna ger en överflyttning från 

personbilstrafik till kollektivtrafik bedöms 

trafiksäkerheten påverkas svagt positivt. Detta 

eftersom kollektivtrafik generellt sett är ett säkrare 

färdsätt än personbil. Även miljömålet påverkas 

positivt om åtgärderna genererar en överflyttning 

från personbil till de hållbara transportslagen.  
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Ökad tillgänglighet till västra 

Linköping genom strategiska 

bytespunkter 

 

Åtgärd 14, 15, 16 och 17.  

Åtgärderna innefattar utveckling av strategiska 

bytespunkter i Linköping samt utveckling av stråket 

Vikingstad-västra Linköping. Bedömningen är att 

åtgärderna ger positiva bidrag för medborgarnas 

resor, tillgänglighet, jämställt transportsystem och 

förutsättningar för att välja gång-, cykel- och 

kollektivtrafik.  

Trafiksäkerheten påverkas svagt positivt om fler 

reser kollektivt då kollektivtrafiken generellt sett är 

ett säkrare färdsätt än personbil. Miljömålet 

påverkas positivt om åtgärderna genererar en 

överflyttning från personbil till de hållbara 

transportslagen. 

Ökad framkomlighet för 

busstrafiken in mot Linköping 

 

Åtgärd 18.  

Åtgärden bedöms ge positiva bidrag för 

funktionsmålet kopplat till medborgarnas resor, 

tillgänglighet, jämställt transportsystem och 

förutsättningar för att välja kollektivtrafik.  

Trafiksäkerheten påverkas svagt positivt om fler 

reser kollektivt då kollektivtrafiken generellt sett är 

ett säkrare färdsätt än personbil. Miljömålet 

påverkas positivt om åtgärderna genererar en 

överflyttning från personbil till de hållbara 

transportslagen. 

Ökad tillgänglighet för 

cykeltrafiken 

 

Åtgärd 19, 20 och 21.  

Bedömningen är att åtgärderna ger positiva bidrag 

för medborgarnas resor, jämställt transportsystem 

och förutsättningar för att välja gång- och 

cykeltrafik. Ur en fördelningsaspekt gynnar 

åtgärderna främst lokala resor och den lokala 

tillgängligheten.  

Miljömålet påverkas positivt om åtgärderna innebär 

att fler färdas med cykel. Åtgärderna bedöms 

innebära en positiv effekt för trafiksäkerheten på 

grund av säkrare cykelvägar.  

Stadsplanering 

Åtgärd 22, 23 och 24.  

Åtgärderna bedöms framförallt förbättra 

förutsättningar för att välja gång-, cykel- och 

kollektivtrafik samt bidra till ett jämställt 

transportsystem. Även tillgängligheten bedöms 

påverkas positivt då åtgärderna ökar närheten till 

kollektivtrafiken vilket kan leda till minskad 

trängseln och ökad tillgänglighet.  

Miljömålet påverkas positivt om åtgärderna 

genererar en överflyttning från personbil till de 

hållbara transportslagen. Åtgärderna bedöms ge låg 

eller ingen påverkan på trafiksäkerheten.  
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 
åtgärder  

7.1. Beskrivning av övergripande inriktning 
Den övergripande inriktningen för de åtgärder som rekommenderas är att tillgängligheten till västra 

Linköping ökas genom förbättrad framkomlighet för framförallt kollektivtrafik och cykeltrafik. Därtill 

rekommenderas fortsatt utveckling av mobilitetsåtgärder samt stadsbyggnadsåtgärder som kopplar till 

västra Linköping. 

Utifrån åtgärdsvalsstudiens mål, effektbedömningen av åtgärderna samt kostnadsuppskattningen har 

ett antal åtgärder valts att rekommenderas. De rekommenderade åtgärderna presenteras nedan i 

avsnitt 7.2. Åtgärderna är ej paketerade, utan rekommenderas fristående från varandra och är således 

inte beroende av varandra. De rekommenderade åtgärderna behandlas enskilt men har grupperas efter 

vilken typ av åtgärd som behandlas. Grupperingarnas syfte är att förenkla överblickbarheten samt 

underlätta rekommendationerna sinsemellan. Åtgärder som ej valts att gå vidare med inom ramen för 

åtgärdsvalsstudien presenteras och motiveras i avsnitt 7.3.  

7.2. Rekommenderade åtgärder 
I avsnittet redovisas samtliga åtgärder som har valts att rekommenderas. Rekommendationen baseras 

på åtgärdsvalsstudiens mål, effektbedömningen samt kostnadsuppskattningen av åtgärderna. Förslag 

till vidare hantering av åtgärderna beskrivs i syfte att konkretisera hur åtgärden kan behandlas vidare. 

I förekommande fall är rekommenderade åtgärder initierade och/eller delvis utförda av inblandade 

aktörer. Detta förhindrar inte åtgärdens funktion i studien utan bör ses som en fortsatt motivering av 

arbetet. 

Ansvariga aktörer redogörs för och det beskrivs vilken aktör det åligger att implementera åtgärden. 

Denna punkt behandlar endast ansvarsfördelning och tar ej hänsyn till när åtgärden ska vara fullt 

utbyggd. Ansvarig aktör, eller aktörer, för finansiering presenteras. Med ansvarig för finansiering 

menas att angiven aktör är ansvarig för att antingen finansiera åtgärdsförslaget eller för att söka 

finansiering. Aktörer kan exempelvis söka medfinansiering via stadsmiljöavtal eller genom länsplanen. 

För Trafikverkets del kan finansiering ske både genom nationell plan, länsplan samt andra processer. 

Flera åtgärdsförslag innebär dessutom delat genomförande eller kräver samfinansiering.  

Varje föreslagen åtgärd kommer att placeras i de skeden som behandlas under avsnitt 3.3 Tidshorisont 

för åtgärders genomförande.  Åtgärderna kan planeras utefter ett eller flera skeden. Det finns 

åtgärder som är lämpliga i skede 1 men som kan ersättas av andra åtgärder i skede 2 eller 3. 

Skede 1 - Före byggandet av Ostlänken. 

Skede 2 - Efter det att Ostlänken är färdigställd år 2035 (med kopplingspunkt väster om Vikingstad). 

Skede 3 - Efter det att den nya höghastighetsjärnvägen byggts väster om Vikingstad. 

Under skede för genomförande anges i vilket skede åtgärden kan genomföras. De flesta åtgärder är 

oberoende av varandra men enskilda åtgärder kan vara avhängiga andra objekt och det kommenteras 

då särskilt.  
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Det är viktigt att beakta att utvecklingen mot ett hållbart transportsystem kan komma att gå fortare än 

vad dagens planering och prognostisering visar, vilket innebär att flera av åtgärderna kan bli aktuella 

för genomförande eller nyttovärderas tidigare t.ex. värderingen av restid för kollektivresande jämfört 

med bilresande. Många åtgärder ger även en sammanlagd nytta som kan vara större än de enskilda 

åtgärderna var för sig. I rekommenderade åtgärder har inte föreslagits någon åtgärd som bidrar till en 

riktad eller generell försämring av tillgängligheten för kollektivtrafik eller cykeltrafik. Ytterligare en 

faktor som bör beaktas är teknikutveckling och innovation som kan förändra transporter samt 

transportbehovet i grunden. Osäkerheten kring teknikutvecklingen är stor och eftersom denna faktor 

ej är kalkylerbar vägs denna i detta skede ej in i rekommendationen av åtgärderna. 
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7.2.1.  Samhällsbyggnad 
Åtgärderna inom denna gruppering har i flera fall initierats inom andra projekt eller ryms inom ordinarie verksamheten. Genomgående för samtliga åtgärder 

är att de kan genomföras oberoende av planeringsskede (skede 1-3). Åtgärderna är dessutom av en sådan karaktär att de kan behöva genomföras kontinuerligt 

under flera skeden och åtgärderna rekommenderas därför för genomförande i skede 1-3.  

Rekommenderade åtgärder  
Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Ansvarig för 
finansiering  

Kostnads-
uppskattning (tkr) 
(redovisas mer detaljerat 
i tabeller i avsnitt 6.3). 

Skeden för 
genomförande 

Åtgärd 1. Informationskampanjer 

som uppmuntrar hållbart resande 
1 

Hanteras i kommunens 

verksamhet. 
Linköpings kommun Linköpings kommun 

300 tkr 

(100 – 1 000) 
Skede 1-3 

Åtgärd 2. Samverka med 

näringslivet kring kollektivtrafik 
1 

Hanteras i kommunens 

verksamhet. 
Linköpings kommun  Linköpings kommun  

200 tkr 

(100 – 800) 
Skede 1-3 

Hanteras i regionens 

verksamhet 
Region Östergötland Region Östergötland 

Åtgärd 3. Samordnad 

mobilitetstjänst exempelvis bilpool 

och samåkningstjänst 

1 
Hanteras i kommunens 

verksamhet. 
Linköpings kommun Linköpings kommun 

3 000 tkr 

(1 000 – 6 000) 
Skede 1-3 

Åtgärd 4. Tillåta medhavd cykel på 

kollektivtrafiken 
2 

Utredning av vilka 

möjligheter som finns. 
Region Östergötland Region Östergötland 

400 tkr 

(100 – 1 000) 
Skede 1-3 

Åtgärd 5. Parkeringsåtgärder vid 

Mjärdevi/LiU och US 
1 

Hanteras i kommunens 

verksamhet. 
Linköpings kommun Linköpings kommun 

300 tkr 

(200 – 500) 
Skede 1-3 

Åtgärd 22. Förtätning av bebyggelse 

längs kollektivtrafikstråk 
1 

Hanteras i kommunens 

verksamhet. 
Linköpings kommun Linköpings kommun - Skede 1-3 

Åtgärd 23. Stadsplanering som 

minskar behov av resor 
1 

Hanteras i kommunens 

verksamhet. 
Linköpings kommun Linköpings kommun - Skede 1-3 

Åtgärd 24. Främja ortsutveckling 

enligt RUS (stationsnära orter) 
1 

Hanteras i kommunens 

verksamhet. 
Linköpings kommun Linköpings kommun - Skede 1-3 
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7.2.2. Högkvalitativa kollektivtrafikstråk  
Åtgärderna i denna gruppering är kopplade till högkvalitativa kollektivtrafikstråk. Samtliga åtgärder bedöms kunna genomföras inom de närmsta 

planperioderna och är därför angivna som skede 1-2, dvs. före byggandet av Ostlänken alternativt efter det att Ostlänken är färdigställd år 2035. Åtgärderna 

kan även genomföras i skede 3, efter det att den nya höghastighetsjärnvägen byggts väster om Vikingstad, men åtgärderna i tabellen nedan är på inget sätt 

beroende av höghastighetsjärnvägen väster om Linköping. Åtgärderna kan kombineras och fungera som sammanhängade system om de utförs etappvis. 

Stråken för högkvalitativ busstrafik kan även ligga till grund för planering och implementering av spårvägsalternativ på längre sikt. Det är även av vikt att 

jämföra ett högkvalitativt busstråk med ett spårvägsalternativ med hänsyn till kostnader, kapacitet och framkomlighet.  

Rekommenderade åtgärder  
Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Ansvarig för 
finansiering  

Kostnads-
uppskattning (tkr) 
(redovisas mer detaljerat 
i tabeller i avsnitt 6.3). 

Skeden för 
genomförande 

Åtgärd 6. Busstråk mellan 

Mjärdevi/LiU och Linköping C 
3–4 

Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 
104 000 tkr 

(52 000 – 520 000) 
Skede 1-2 

Utredning av 
trafikering.  Region Östergötland Region Östergötland 

Åtgärd 7. Busstråk mellan US och 

Linköping C 
3–4 

Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 
48 000 tkr 

(24 000 – 240 000) 
Skede 1-2 

Utredning av 
trafikering.  Region Östergötland Region Östergötland 

Åtgärd 8. Busstråk mellan 

Mjärdevi/LiU och US 

(Kunskapslänken) 

3–4 

Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 
74 000 tkr 

(37 000 – 370 000) 
Skede 1-2 

Utredning av 
trafikering.  Region Östergötland Region Östergötland 

Åtgärd 10. Trafikering med 

högkvalitativ kollektivtrafik som 

endast stannar vid Linköping C, US, 

LiU och Mjärdevi 

2 
Utredning om 

trafikering. 
Region Östergötland Region Östergötland - Skede 1-2 
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Åtgärd 9. Spårväg Mjärdevi/LiU – 

US – Linköping C 
4 

Fördjupad 
trafikutredning/ÅVS 

Region Östergötland/ 

Linköpings kommun 

Region Östergötland/ 

Linköpings kommun 

915 000 tkr 

(305 000 –  

1 525 000) 

Åtgärden bör 

utredas och 

jämföras med 

busstråk med 

en mer 

avancerad 

utformning 

då kostnaden 

för båda 

systemen 

bedömts vara 

förhållande-

vis hög. 
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7.2.3. Nyetablering av kollektivtrafik  
Åtgärderna i denna gruppering består av nya kollektivtrafiklösningar som kopplar mot tågsystemet med kollektivtrafikstråk till Mjärdevi/LiU. Åtgärd 11, ny 

pendeltågsstation i västra Linköping, är uppdelad i två i tabellen nedan beroende på vilket skede åtgärden genomförs i. I skede 1, före byggandet av Ostlänken, 

krävs en kapacitetsförstärkning genom utbyggnad av nya spår på sträckan mellan den nya stationen och Linköping C. Vid genomförande av åtgärd 11 i skede 2 

eller skede 3, med en antagen kopplingspunkt väster om Vikingstad, krävs inga nya spår och kostnaden blir därför lägre. Trafikverket vill ej finansiera en 

spårutbyggnad innan Ostlänkens färdigställande (skede 1) men ny pendeltågsstation i skede 1 är möjligt om regionen finansierar spåren.  

Åtgärd 13 är helt beroende av genomförandet av åtgärd 11. Åtgärd 15 och åtgärd 16 kan däremot genomföras i närtid och rekommenderas därför i skede 1. Ny 

pendeltågsstation i västra Linköping (åtgärd 11) och buss från Vikingstad till Mjärdevi (åtgärd 15 och 16) har delvis samma funktion och det bör därför 

utredas vidare vilka funktioner respektive åtgärd bör uppfylla.  

Rekommenderade åtgärder  
Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Ansvarig för 
finansiering  

Kostnads-
uppskattning (tkr) 
(redovisas mer detaljerat 
i tabeller i avsnitt 6.3). 

Skeden för 
genomförande 

Åtgärd 11. Skede 1.  

Ny pendeltågsstation i västra 

Linköping samt 

kollektivtrafiksstråk till 

Mjärdevi/LiU (inkl. 

pendlarparkering) 

3–4 

Funktionsutredning 
och järnvägsplan 

Trafikverket 
Region Östergötland, 
genom länsplanen 

600 000 tkr 
(255 000 –  
1 260 000) 

* Kostnad inklusive  
nya spår på Södra 

stambanan väster om 
Linköping C till ny 
pendeltågsstation,  

se tabell 35. 

Skede 1  Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 

Åtgärd 11. Skede 2-3  

Ny pendeltågsstation i västra 

Linköping samt 

kollektivtrafiksstråk till 

Mjärdevi/LiU (inkl. 

pendlarparkering) 

3–4 

Funktionsutredning 
och järnvägsplan 

Trafikverket 
Trafikverket och 
Region Östergötland, 
genom länsplanen 

135 000 tkr 
(105 000 – 210 000) 
* Kostnad exklusive   

nya spår, se tabell 35. 
Ostlänken antas i 
detta skede vara 

färdigbyggd med en 
kopplingspunkt 

väster om Vikingstad. 

Skede 2-3 
Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 
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Åtgärd 13. Vändmöjlighet för tåg 

vid ev. station i västra Linköping 
3 Järnvägsplan Trafikverket Trafikverket 

60 000 tkr 
(30 000 – 100 000) 

* Kostnaden varierar 
beroende på vilket 

skede den genomförs 
i, se tabell 40. 

Utreds i sam-
band med 
åtgärd 11.  

Åtgärd 15. Utveckla busslinjen 

Vikingstad – Mjärdevi – US – 

Linköping C med fler avgångar 

2 
Utredning om 

trafikering 
Region Östergötland Region Östergötland - Skede 1 

Åtgärd 16. Automatiserad buss 

mellan Vikingstad och Mjärdevi 
3 

Trafikverkets nationella 
program för 
digitalisering av 
transportsystemet 

Trafikverket Trafikverket 
115 000 tkr 

(96 000 – 134 000) Skede 1  
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7.2.4. Trimningsåtgärder busstrafik  
Åtgärderna nedan syftar till att inom ramen för befintlig infrastruktur förbättra restider för busstrafiken. Åtgärder rekommenderas att genomföras för att 

åstadkomma bättre bytespunkter och högre framkomlighet för den regionala busstrafiken i Linköping. Samtliga åtgärder bedöms kunna genomföras inom de 

närmsta planperioderna och är därför angivna som skede 1-2, dvs. före byggandet av Ostlänken alternativt efter det att Ostlänken är färdigställd år 2035. 

Åtgärderna kan även genomföras i skede 3, efter det att den nya höghastighetsjärnvägen byggts väster om Vikingstad, men åtgärderna i tabellen nedan är på 

inget sätt beroende av höghastighetsjärnvägen väster om Linköping. Ansvarig aktör och ansvarig för finansiering är beroende av vem som är väghållare.  

Rekommenderade åtgärder  
Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Ansvarig för 
finansiering  

Kostnads-
uppskattning (tkr) 
(redovisas mer detaljerat 
i tabeller i avsnitt 6.3). 

Skeden för 
genomförande 

Åtgärd 14. Bytesmöjligheter vid 

Braskens bro mellan regional- och 

lokaltrafik samt koppling mot 

västra Linköping 

2 

Utredning av 
infrastruktur.  

Trafikverket och 
Linköpings kommun 

Region Östergötland/ 

Linköpings kommun 
1 000 tkr 

(500 – 2 000) 

 
Skede 1-2 

Utredning av 
trafikering.  

Region Östergötland Region Östergötland 

Detaljplaneprocess.  Linköpings kommun Linköpings kommun 

Åtgärd 17. Utveckla en bytespunkt 

vid Mjärdevi/LiU (Nya 

Kalmarvägen/Datalinjen) 

2 

Utredning av 
infrastruktur.  

Trafikverket och 
Linköpings kommun 

Region Östergötland/ 

Linköpings kommun 

1 000 tkr 
(500 – 2 000) Skede 1-2 

Utredning av 
trafikering.  

Region Östergötland Region Östergötland 

Detaljplaneprocess.  Linköpings kommun Linköpings kommun 

Åtgärd 18. Busskörfält infartsleder 2–3 

Utredning av 
infrastruktur.  

Trafikverket och 
Linköpings kommun 

Region Östergötland/ 

Linköpings kommun 

62 400 tkr 
(31 200 – 156 000) Skede 1-2 

Utredning av 
trafikering.  

Region Östergötland Region Östergötland 

Detaljplaneprocess.  Linköpings kommun Linköpings kommun 
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7.2.5. Cykelåtgärder 
Inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie rekommenderas genomförande av nedanstående cykelåtgärder. Åtgärderna för cykel är generellt sett ej beroende av 

övriga åtgärder och kan genomföras i samtliga skeden. Åtgärd 19 och åtgärd 21 rekommenderas dock i tabellen nedan att genomföras i skede 1-2 eftersom de 

bedöms kunna genomföras i närtid samt med fördel kan genomföras i samband med utbyggnad av busstråken (åtgärd 6-8). Åtgärd 20 däremot är beroende 

av åtgärd 11 och blir därför avhängig pendeltågsstationens genomförande vilket kan vara i samtliga skeden (skede 1-3).  

Rekommenderade åtgärder  
Steg enligt 
fyrstegs- 
principen 

Förslag till fortsatt 
planering och hantering 

Ansvariga aktörer, 
genomförande 

Ansvarig för 
finansiering  

Kostnads-
uppskattning (tkr) 
(redovisas mer detaljerat 

i tabeller i avsnitt 6.3). 

Skeden för 
genomförande 

Åtgärd 19. Tydligt gång- och 
cykelstråk med hög kapacitet och 
framkomlighet Mjärdevi/LiU-
Linköping C samt US-Linköping C 

2 
Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 
51 200 tkr 

(32 00 – 90 000) 
Skede 1-2 

Åtgärd 20. Cykelstråk ny 
pendeltågsstation i västra 
Linköping –Mjärdevi - LiU – US 
(Kunskapslänken) 

2 
Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 
40 000 tkr 

(25 000 – 60 000) 

Endast 
relevant vid 
genom-
förande av 
åtgärd 11.  

Åtgärd 21. Fler cykelparkeringar vid 
målpunkter i västra Linköping 

2 
Utredning av 
infrastruktur och 
detaljplaneprocess. 

Linköpings kommun Linköpings kommun 
2 800 tkr 

(2 000 – 4 000) 
Skede 1-2 
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7.3. Motivering av ej rekommenderade åtgärder  
Utav de åtgärder som presenterades under avsnitt 6.2 och avsnitt 6.3 rekommenderas de flesta 

åtgärderna för genomförande eller vidare utredning. Nedanstående åtgärd rekommenderas dock ej 

inom ramen för åtgärdsvalsstudien.  

Åtgärd 12. Spårburen anslutning med järnväg från Södra stambanan till Mjärdevi/LiU med nya 
stationslägen vid Mjärdevi och LiU 
Åtgärden rekommenderas ej då den innebär en hög investeringskostnad samt har stor påverkan ur ett 

stadsbyggnadsperspektiv då åtgärden bland annat innebär ett stort markintrång och kan innebära 

ökade barriäreffekter i Linköping. I detta skede finns andra åtgärder som är mer intressanta att gå 

vidare med. 

7.4. Förslag till beslut om fortsatt hantering  
Trafikverket har tillsammans med Linköpings kommun, Region Östergötland och Östgötatrafiken 

genomfört en åtgärdsvalsstudie kring bristande tillgänglighet till västra Linköping. Åtgärdsvalsstudien 

har initierats med anledning av att flera viktiga målpunkter återfinns i västra Linköping samtidigt som 

brister i kommunikationsstråken på väg och järnväg pekats ut. Denna åtgärdsvalsstudie har i 

samarbete med aktörerna arbetat fram ett antal åtgärdsförslag som presenteras i avsnitt 6.2 och 

avsnitt 6.3. Åtgärdsförslagen har tagits fram enligt fyrstegstegsprincipen mot bakgrund av de brister 

som har pekats ut i avsnitt 5.  

De olika aktörerna har olika ansvar avseende genomförande och finansiering av de rekommenderade 

åtgärdsförslagen. De aktörer som har varit inblandade i åtgärdsvalsstudiens genomförande, och på 

vilka det åligger ett ansvar för åtgärdernas genomförande, bör arbeta vidare med åtgärdsvalsstudien 

som underlag.  

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

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

åtgärderna måste implementeras i respektive verksamhetsplan. Först därefter kan en 

överenskommelse nås angående genomförande och finansiering. Åtgärder som beslutas ska omfattas 

av en gemensam handlingsplan för genomförande och finansiering. Handlingsplanen ska följas upp 

regelbundet via samverkansmöte för att kontrollera status på genomförandet inom respektive 

organisation. Ansvarig aktör för respektive åtgärd med delat ansvar för genomförande kallar berörda 

parter till samverkansmöte.  

Trafikverket 
För åtgärder som Trafikverket är ansvarig aktör för kommer åtgärdsförslagen hanteras vidare i 

Trafikverkets verksamhetsplan för investeringsverksamhet samt utifrån de ramar som finns i Region 

Östergötlands 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 

övriga aktörer för att säkerställa ett effektivt genomförande.  

Region Östergötland och Östgötatrafiken 

Region Östergötland kommer att arbeta vidare med de åtgärder som regionen står som ansvariga för i 

denna åtgärdsvalsstudie. Region Östergötlands och Östgötatrafikens huvudsakliga ansvarsområden 

rör utveckling och drift av den regionala kollektivtrafiken samt att ansvara för att upprätta den 

regionala transportinfrastrukturplanen. De åtgärder som föreslås i denna åtgärdsvalsstudie kommer 

att beaktas i kommande revideringar av den regionala transportinfrastrukturplanen.  
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Linköpings kommun 
Linköpings kommun kommer att arbeta vidare med de åtgärder som kommunen står som ansvariga 

för i denna åtgärdsvalsstudie. De åtgärder som föreslås i åtgärdsvalsstudien kommer primärt att 

hanteras inom kommunens löpande verksamhet. Flera av de föreslagna åtgärderna behandlas redan, 

bland annat i Mobility as a service (Maas) och åtgärder som behandlar parkeringsstrategi.  

De i åtgärdsvalsstudien föreslagna åtgärderna kommer fortsättningsvis att utgöra underlag för 

kommunens planarbeten. Inom Linköpings kommun förankras åtgärdsförslagen i den kommunala 

organisationen och med politiker i berörda nämnder. När åtgärder prioriteras inom kommunens 

arbete görs en avvägning mellan de brister och behov som åtgärdsvalsstudien har identifierat med 

övriga brister och behov som finns inom kommunen. Åtgärdsvalsstudien ska även ligga till grund för 

kommunens fortsatta diskussioner och samarbeten med Östgötatrafiken, Region Östergötland och 

Trafikverket, och där utgöra en gemensam kunskapsbas.   
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