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YTTRANDE 

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 inkl 
miljökonsekvensbeskrivning 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande kring Länsstyrelsen i 
Västmanlands Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 (rapport 
2013:8) inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

LÄNSPLANENS INNEHÅLL UR ETT SALA PERSPEKTIV 
Inriktningarna och satsningarna angivna i länsplanen utgår från de nationella, 
storregionala och regionala målen som finns för infrastrukturen. 

Inriktningen under 2014-2025 i Västmanland är att: 

• Slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• Utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• Utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• Utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 

I länsplanen finns de viktiga regionala stråken för arbetspendling och 
godstransporter uppräknade. Inget av dessa stråk är i eller i anslutning till Sala 
kommun. 

Den ekonomiska ramen för planperioden i Västmanland är 803 mkr. 65% av ramen 
avsätts för namnsatta åtgärder (de åtgärder som kostar över 25 mkr), 21% avsätts 
till trimningsåtgärder (åtgärder under 25 mkr) för ökad säkerhet och åtgärder för 
förbättrad kapacitet och kvalitet. 11 % av ramen avsätts till statlig medfinansiering 
till kollektivtrafikanläggningar och miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på det 
kommunala vägnätet. 

Åtgärdsområden 
Namnsatta åtgärder: Inga namnsatta åtgärder återfinns i Sala kommun. 

Trimningsåtgärder: Inga åtgärder anges utan ska utredas i planperiodens början. 
Fokus ska vara; åtgärder för ökad säkerhet, åtgärder för att möjliggöra utökad och 
effektiv kollektivtrafik, åtgärder för att möjliggöra ökad och säker cykling samt 
åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet. 

Det anges att vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning till tätorter är 
utgångspunkten medfinansiering 50/50 mellan staten och kommunen samt att 
bygga ihop de regionala och kommunala cykelnäten. 
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Statlig med finansiering: Inga åtgärder anges i länsplanen. Medfinansieringen avser 
kollektivtrafikanläggningar samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det 
kommunala vägnätet. 

Medelför genomförande av åtgärdsval och utredningar: Under denna rubrik 
presenteras två åtgärder som ligger inom Sala kommun; Översyn av vägar för jämn 
hastighet på väg 256 mellan Sala och Norberg samt Förbättrad kapacitet längs 
banan Sala-Västerås-Flen-Oxelösund. När det gäller järnvägsprojektet är prognosen 
att kapacitetsutnyttjandet 2030 kommer vara mycket högt mellan Sala och Västerås 
(på grund av kommande gruvdrift i Dalarna). På sikt kommer därför banan behöva 
försträkas med mötesspår och planeringen för detta bör starta i god tid, dvs under 
denna planperiod. 

Nationella planen och omgivande regionala planer 
Väg 56, Räta linjen, tillhör det nationella vägnätet och är därför medtaget i den 
nationella planen. Se separat yttrande. 

Dalabanan tas upp i Uppsala läns länsplan där de vill göra en åtgärdsvalsstudie för 
att identifiera åtgärder som möjliggör snabba och smidiga resor med tåg mellan 
Uppsala och Sala. l Västmanlands länsplan anges att Västmanlands län kommer 
medverka i en sådan studie när den startar. I Västmanlands regionala plan finns 
möjlighet att medfinansiera åtgärder längs Dalabanan inom ramen för åtgärder som 
möjliggör en utökad och effektiv kollektivtrafik. 

Miijökonsekvellsbeskrivningen 
Den samlade bedömningen för planens miljöpåverkan är följande: 

Klimat: Ökad miljöbelastning jämfört med nollalternativet och planen bidrar inte till 
att nå klimatmålen. 

Människors hälsa: planen innebär att risken för att dödas och allvarligt skadas i 
trafiken minskar. 

Landskap: Störst påverkan på landskapet blir där ny mark tas i anspråk för att bygga 
ny väg. 

Länsstyrelsen kommer följa upp de miljökonsekvenser som utpekas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

SALA KOMMUNS SYNPUNKTER 

Länsplanen 
Sala kommun hade i samband med upprättandet av Länsplanen för 
infrastrukturåtgärder för perioden 2014-2025 mÖjlighet att framföra de brister i 
infrastrukturen som kommunen anser föreligger i Sala kommun. 

Sala kommun noterar att inga av de definierade bristerna vad avser planskildhet har 
upptagits i länsplanen. Dock pågår ett samarbete mellan Trafikverket, Länsstyrelsen 
och Sala kommun avseende åtgärdsval. Men finansiering för kommande åtgärder 
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finns inte angivna i Länsplanen, vilket Sala kommun anser utgör ett stort hinder för 
att förebygga de definierade bristerna. 

Korsningen i plan mellan järnvägen och rv 70 vid Kumla upptogs också i 
kommunens inventering av brister i infrastrukturen. Detta projekt finns inte heller 
namngivet i Länsplanen. Dock finns den redovisad i det bakgrundsmaterial som 
ligger till grund för Länsplanen. Sala kommun anser att det är av yttersta vikt att 
säkerställa en säker passage i detta läge och anser att projektet ska prioriteras i 
Länsplanen. 

Sala kommun noterar även att sista delen av Förbifart Sala inte finns med som 
namngivet projekt vilket kommunen önskat. Detta kommer tyvärr innebära negativa 
konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller- och vibrationssituationen 
utefter Sörskogsleden. 

Sala kommun ser positivt på att Västmanlands län medverkar i den åtgärdsvalstudie 
kring Dalabanan som Uppsala län avser att initiera. Dock borde Västmanlands län ta 
ett större ansvar för Dalabanan genom att projektet namnsätts. 

Länsstyrelsen anger att de, i ärenden rörande statlig medfinansiering, ska påbörja 
att göra detta i en treårsprocess. Detta ser Sala kommun mycket positivt på då 
kommunens strategiska planering även denna utgår från ett treårsperspektiv. 
Kommunens planering med den strategiska planen påbörjas i oktober/november 
och antas i juni nästkommande år. Sala kommuns förhoppning är att planeringen för 
medfinansiering kan följa samma årscykel för att uppnå den optimala processen. 

Sala kommun anser att stråk för arbetspendling även bör prioriteras till och från 
Sala. Sala har redan idag en stor del arbetspendling och utgör en knutpunkt med 
bland annat tågbyten mellan olika regioner. Detta lyfts även fram i Plan för Sala stad, 
den fördjupade översiktsplanen för Sala tätort. 

Miljökonsekvensbeskrivningen 
Sala kommun har inga synpunkter på Länsplanens miljökonsekvensbeskrivning. 
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Datum Diarienummer 

2013-06-11 341-2501-12 

Länets kommuner samt berörda 
myndigheter och organisationer 

Remiss Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-
2025 Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västmanland har regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till 
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Västmanlands län för perioden 2014-2025, med tillhörande miljökonsekvens
beslaivning. 

Länsstyrelsen inbjuder härmed länets kommuner, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och organisationer att yttra 
sig över planen. 

Slutligt förslag tilllänsplan ska överlämnas till regeringen den 16 december 2013. 
Under våren 2014 kommer regeringen att fatta beslut om planens slutliga 
ekonomiska ram. Länsstyrelsen kommer därefter att fastställa den nya länsplanen 
för åren 2014-2025, senast den 30 juni 2014. 

Trafikverket har uppdraget att upprätta en nationell plan för transportinfrastruktur 
2014-2025. Den kommer att skickas på remiss under perioden 14 juni till l 
oktober 2013. Den nationella planen och den regionala länsplanen visar 
sammantaget statens investeringar i infrastruktur i länet under perioden 2014-
2025. 

Svar 
Remissvar skickas till vastmanland@lansstyrelsen.se senast den I oktober 2013. 
Ange "Remiss läns plan 2014-2025, dnr 341-2501-12" i ämnesraden. 

Eventuella frågor kan ställas till kommunikationsdirektör Ulrika Nilsson, per mejl 
ulrika.u.nilsson@lansstyrelsen.se, eller per telefon 010-224 93 19. 
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Sammanfattning 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har fått regeringens uppdrag att ta fram ett 
förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Västmanlands län för perioden 2014-2025. 

Inriktning 
Med utgångspunkt i nationella, storregionala och regionala mål samt 
Västmanlands förutsättningar och transportsystemets funktion , brister och behov 
har en inriktning för Västmanlands läns regionala infrastruktur tagits fram. 

Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur 
2014-2025 är att: 

• slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkoml iga vägar 

• utveckla satsn ing på infrastruktur för kollektivtrafik 

• utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 

Länets utpekade viktiga regionala stråk för arbetspendling och godstransporter är: 

• Riksväg 66 Västerås-fagersta-Ludvika 

• Riksväg 68 Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta-Gävle 

• Länsväg 250 Kungsör-Köping-Kolsva-Fagersta 

• Länsväg 252 (väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs 

• Länsväg 233 (Örebro )-Skinnskatteberg-Ramnäs 

De större vägåtgärder som ingår i den regionala planen ligger längs dessa stråk. 

Plan förslag 
Den ekonomiska ramen för Västmanlands infrastrukturplan är 803 mkr (2013 års 
prisnivå) för hela planperioden 2014-2025. 
65 procent av ramen avsätts till namnsatta åtgärder, innehållande vägåtgärder och 
samfinansiering av projektet Södertälje sluss med tillhörande farled , vilket ingår i 
den nationella planen. 
21 procent av ramen avsätts till trimningsåtgärder (smärre åtgärder) för utökad 
och effektiv kollektivtrafik, ökad och säker cykling, åtgärder för ökad säkerhet 
och åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet. 
II procent av ramen avsätts till statlig medfinansiering till kollektivtrafik
anläggningar och miljö och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. 
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3 procent av ramen av sätts till åtgärdsvalsstudier och utredningar i enlighet med 
det arbetssätt som det nya planeringssystemet innebär. 

Effekter 
Planens största enskilda objekt är ny väg 252 mellan Hallstahammar och 
Surahammar. Det ligger tidigt i planperioden och tar i anspråk knappt 50 procent 
av tillgängliga medel för namnsatta åtgärder. Dessutom sam finansierar den 
regionala planen under planperiodens år 1-5 projektet Södertälje sluss med 
tillhörande farled. 

Det innebär att medel som syftar till utvecklad kollektivtrafik, ökad och säker 
cykling samt smärre åtgärder för utveckling av ett trafikslagsövergripande 
transportsystem i större utsträckning kan avsättas först under planens år 6-12. 
Under hela planperioden avsätts dock medel kontinuerligt till åtgärdsval och 
utredningar, varför den första halvan av planperioden till stor del kommer att 
ägnas åt att inom ramen för planens alla åtgärdsområden ta fram väl 
genomarbetade planeringsunderlag med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. 

Måluppfyllelse nationella målen 
Den samlade bedömningen är att planen bidrar positivt till måluppfyllelsen av de 
nationella målen. Störst bidrag ger planen till funktionsmålet, medan bidraget till 
hänsynsmålet är mindre . 

Funktionsmålet med avseende på tillgänglighet uppfylls till stor del genom den 
satsning på kollektivtrafik och cykeltrafik som möjliggörs i potterna. Samtidigt 
ökar även tillgängligheten till vägnätet genom en nybyggnadsåtgärd och flera 
kapacitetshöjande och säkerhetshöjande åtgärder enligt fyrstegsprincipens tredje 
steg. Vägåtgärderna samt de möjligheter utbyggnaden av Södertälje sluss ger, 
bidrar främst till att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras, den 
internationella konkurrenskraften stärks samt att tillgängligheten inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder förbättras. Möjlighet till utvecklad 
sjöfart och utbyggnad av noder för överföring av gods mellan olika trafikslag 
bidrar till ett trafikslagsövergripande transportsystem och möjliggör överflyttning 
av gods mellan väg och järnväg eller mellan väg, järnväg och sjö. 

Åtgärderna för en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafik på väg och järnväg 
ökar möjligheterna till pendling inom länet och mellan länet och omgivande 
regioner. Genom rätt utformad infrastruktur och tillgänglighet till stödsystem för 
reseinformation ökar transportsystemets användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning. Satsningen på gång- och cykel åtgärder ökar möjligheten 
dels att använda cykel för korta resor, dels att enkelt ta sig till hållplatser och 
resecentra för att kunna utnyttja kollektivtrafik. Den bidrar också till att öka barns 
möjligheter att på ett säkert sätt använda transportsystemet. 

Hänsynsmålet uppnås inte i samma utsträckning som funktionsmålet, då planen 
fortfarande bidrar till ett ökat bilresande och högre hastigheter. För att uppnå 
målet krävs kompletterande strategier och åtgärder för att begränsa biltrafikens 
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ökning. De säkerhetshöjande åtgärder som planen innebär går dock i linje med 
hänsynsmålet med avseende på minskningen av antalet omkomna och allvarligt 
skadade inom vägtransportområdet. 

Miljöbedömningen har avgränsats till fokusområdena klimat, hälsa och landskap, 
vilka är de områden där planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. Totalt sett bedöms planen innebära fortsatt klimatpåverkan. Dock 
ger planens inriktning på åtgärder för ökad cykel- och kollektivtrafik förut
sättningar för ändrade utsläpp, genom överflyttning av biltrafik till cykel och 
kollektivtrafik. Planen bedöms totalt sett ha positiv inverkan på hälsan. Många av 
åtgärderna är trafiksäkerhetshöjande och arbetar därmed i riktning mot bättre 
hälsa och god bebyggd miljö. Den totala påverkan på landskapet bedöms bli 
begränsad till något negativ där mycket avgörs av detaljutformningen i respektive 
åtgärd. Påverkan på landskapet genereras främst genom ny eller kraftigt utbyggd 
befintlig infrastruktur. Utökad kollektivtrafik och cykelvägar kan möjliggöra ett 
mer hållbart resande utan större påverkan på landskapet. Det kan även göra 
landskapet mer lättillgängl igt. 

Läsanvisning 
Den regionala infrastrukturplanen är indelad i två delar, Atgärdsplan och 
Bakgrund. Del ett, Atgärdsplan, omfattar den regionala planens sju första kapitel. 
I det första kapitlet beskrivs bakgrund och syfte med den regionala planen, de 
planeringsförutsättningar som ligger till grund för planen samt hur planen tagits 
fram. Kapitel två och tre beskriver nationella, storregionala och regionala mål och 
strategier samt den strategiska inriktning som ligger till grund för den regionala 
planen. I kapitel fyra och fem beskrivs planförslaget och dess samband med den 
nationella planen och omgivande läns regionala planer. Kapitel sex och sju 
beskriver den samlade effektbedömningen av planen samt miljöbedömnings
processen och planens samlade miljöpåverkan. 

Del två, Bakgrund, omfattar planens två sista kapitel och beskriver de 
förutsättningar, brister och behov som tillsammans med nationella, storregionala 
och regionala mål och strategier ligger till grund för planens strategiska inriktning 
och prioritering. I kapitel åtta beskrivs Västrnanlands förutsättningar med 
avseende på länets geografiska läge, befolkningsutvecklingen, arbetsmarknad, 
pendling, kollektivtrafik samt godstransporter. Kapitel nio beskriver länets 
prioriterade stråk med avseende på funktion , brister och behov. Stråken avser 
såväl nationella som regionala vägar och omfattar både väg och järnväg. I kapitlet 
beskrivs också kortfattat länets funktionella noder. 
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Atgärdsplan 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Länsstyrelsen i Västmanland har i direktiv (rskr 2012113:119) 2012-12-20, fått 
regeringens uppdrag att upprätta ett förslag till trafikslagsövergripande länsplan 
för regional transportinfrastruktur för Västmanlands län för perioden 2014-2025. 

Syftet med länsplanen är att samlat beskriva planerade infrastrukturåtgärder i 
Västmanlands län under perioden 2014-2025 och hur dessa åtgärder bidrar till att 
uppfylla det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv 
i hela landet. 

För att göra detta är det viktigt att det framgår av planen varför föreslagna 
åtgärder är viktiga, hur de samverkar med andra åtgärder inom och utom länet, 
vilka effekter de förväntas få med avseende på nationella och regionala mål samt 
hur de prioriteras fram till 2025. 

1.2 Planeringsförutsättningar 

1.2.1 Regeringens direktiv 

Allmänna förutsättningar och utgångspunkter 

Regeringen har i direktivet till planupprättama pekat ut följande viktiga 
ställningstaganden och beslut som ska ligga till grund för framtagandet av 
länsplanen för regional transportinfrastruktur: 

• Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 
(prop. 2012113 :25, bet. 20 12113:TU2, rskr 2012/13: 119) 

• Planeringssystem för transportinfrastruktur 
(prop. 2011112:118, bet. 2011112:TUI3, rskr. 2011/12:257) 

Till grund för propositionen om investeringar för ett starkt och hållbart 
transportsystem ligger bland annat: 

• tidigare ställningstaganden och beslut som Framtidens resor och 
transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt 
(prop. 2008/09:35) 

• Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/09:93) 
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• regeringens beslut 20 I 0-03-29 om fastställelse av nationell 
trafikslagsövergripande plan får utveckling av transportsystemet samt 
fastställelse av definitiva ekonomiska ramar får de trafikslagsövergripande 
länsplanerna får regional transportinfrastruktur får perioden 20 I 0-2021 
(dnr N2009/6374/TE och N2008/8869/TE). 

Ett annat viktigt underlag får propositionen är den rapport som Trafikverket 2012 
tog fram på uppdrag av regeringen avseende transportsystemets behov av 
kapacitetshöjande åtgärder. 

Uinsplanernas innehåll 

De regionala ramarna ska användas får utveckling av länets transportinfrastruktur, 
samtidigt fårutsätts det att prioriteringen av åtgärder också sker utifrån ett 
länsöverskridande och nationellt perspektiv. 

De ekonomiska utgångspunkterna vid upprättandet av länsplanen är befintliga 
ramar 2010-2021, (enligt beslutad länsplan får samma period) samt de preliminära 
ekonomiska ramarna får perioden 2022-2025. 

Länsplanerna får regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande 
och får enligt fårordning (1997:263) om länsplaner får regional 
transportinfrastruktur omfatta fåljande ändamål: 

• investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet 

• åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt 
samt åtgärder som ger effektivare användning av befintlig infrastruktur 

• åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse får det 
regionala transportsystemet som bör redovisas i planen 

• driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara viktiga får 
regIonen 

• investeringar och förbättringsåtgärder får vilka Trafikverket har ansvaret 
enligt fårordningen (2009:236) om en nationell plan får 
transportinfrastruktur 

• byggande och drift av enskilda vägar 

• åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt fårordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering ti Il vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 

Direktivens övriga förutsättningar 

Direktivet får åtgärdsplaneringen anger att åtgärderna i länsplanen ska: 
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• inriktas mot de viktigaste stråken får att stärka sträckor som är 
betydelsefulla får hållbar arbetspendling, viktiga transportleder får 
näringslivet och gränsöverskridande transporter. 

• vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåvekan och 
bidra till optimal användning av transportsystemet 

Vidare anges att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande får 
planeringen av transportsystemet och att kvinnors, mäns och barns olika 
resmönster ska beaktas vid val av åtgärder. 

Vid upprättandet av länsplanerna ska länsplaneupprättarna beakta de prioriterade 
åtgärder som regeringen pekat ut i direktivet. Åtgärder som har betydelse får 
Västmanlands län är t ex: 

• åtgärder får ökat genomförande av fårbättringsåtgärder och ombyggnader 
inom befintlig infrastruktur, t ex trimnings- och trafiksäkerhetsåtgärder 
som mittseparering av vägar, ITS-åtgärder (Inteliigent Transportsystem) 
åtgärder som tillgodoser oskyddade trafikanters fårutsättningar och behov 

• åtgärder som fårenar flera syften, t ex gynnar både gods- och 
persontransporter 

• åtgärder får att möta gruvnäringarnas behov, bl. a i Bergslagen 

• Godsstråket genom Bergslagen och sträckan Hallsberg-Degerön 

• Mälarbanan, delen Barkarby-Tomteboda 

I direktivet anges också att regeringen ser behov av att åtgärda brister i 
infrastrukturen får cykling och att länsplanerna ska innehålla en redovisning av 
hur mycket medel som satsas på cykelåtgärder, t ex cykelvägar, 
skyltningsåtgärder och cykelparkeringar. 

1.2.2 Storregionalt samarbete 

En annan viktig planeringsfårutsättning vid framtagandet av länsplanen är det 
storregionala samarbete som Västmanland är en del av. Samarbetet avser 
infrastruktur- och transportfrågor och sker inom ramen får "En Bättre Sits". 
Arbetet samordnas av Mälardalsrådet, som är en samverkansorganisation får 
kommuner och landsting i Stockholm-Mälarregionen. 

Inom ramen får En Bättre Sits presenterade fem Mälardalslän i december 2007 får 
regeringen en gemensam syn på och prioritering av hur infrastrukturen i regionen 
bör utvecklas. Därefter tog Mälardalslänen och Gotland, infår planerings
omgången 2010-2021, fram en gemensam regional systemanalys 2008. 
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Samverkan har successivt fördjupats och omfattar numera samtliga 
länsplaneupprättare och regionala kollektivtrafikmyndigheter i Stockholms, 
Uppsala, Västmanlands, Örebro, Södermanlands, Östergötlands och Gotlands län 
(östra Mellansverige). Den regionala systemanalysen från 2008 kompletterades 
under hösten 2012 med ett PM "Behov av infrastrukturåtgärder i östra 
Mellansverige 2014-2025". PM:et är en kortfattad aktuell beskrivning av behovet 
av infrastrukturåtgärder, inklusive prioriterade åtgärder i Östergötland. Under 
2013 kommer ett bredare politiskt förankringsarbete att påbörjas i de sju länen 
som underlag för en större revidering av systemanalysen från 2008. 

1.2.3 Fyrstegsprincipen 

I direktivet för åtgärdsplaneringen anges att fyrstegsprincipen ska vara vägledande 
för den fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen av 
transportsystemet. 

Fyrstegsprincipen innebär ett förhållningssätt för att hitta den bästa åtgärden för 
att lösa en brist eller ett problem i transportsystemet. Tänkbara åtgärder för att 
hantera en brist analyseras i fyra steg enligt bild 1.2.1 nedan. 

Fyrstegsprincipen 
l. Tänk om 

---, 

Åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 
samt valet av transportsätt 
t ex telefonmOle Istället for resa, tågresa Istället for ensam i bil, godstransport till 
sJoss Is/iillet for med lastbil 

2. Optimera 
Åtgärder som medmr ett mer errektivt nyttjande av den 
befintliga infrastrukturen 
t ex samordning av transporter, kollekllvtrafikanpassmng Ol' en väg, avgränsning av 
cykelvag eller hållplOlS på befintlig väg 

3. Bygg om 
Åtgärder som innebär begränsade ombyggnadsåtgärder 
t ex ombyggnad al' befintlig väg till mätes/n väg 

4. Bygg nytt 
Åtgärder som innebär nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder 
T ex byggande av wig i ny lwrridor 

Bild 1.2.1 Övergripande bild över fyrstegsprincipens fyra steg. 
Källa: Trafikverket 
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1.2.4 Nytt planeringssystem 

Den I januari 2013 trädde ett nytt planeringssystem för fysisk och ekonomisk 
planering av statlig infrastruktur i kraft. Syftet med det nya planeringssystemet är 
at! få effektivare och mer flexibla planeringsprocesser och en tydligare koppling 
mellan den långsiktiga planeringen av transportsystemet som sker på tolv års sikt 
och den ekonomiska planeringen som styrs av årliga budgetbeslut för år I med 
indikativa ramar för följande år 2-3. 

Den fysiska planeringsprocessen ska föregås aven åtgärdsvalsstudie. I en 
åtgärdsvalsstudie tittar berörda aktörer och intressenter förutsättningslöst på ett 
problem eller en brist i transportsystemet och lösningar inom fyrstegsprincipens 
alla fyra steg identifieras. Åtgärdsvalsstudier kan därmed sägas vara ett verktyg 
för att tillämpa fyrstegsprincipen. I de fall fysiska åtgärder som kräver väg- eller 
jämvägsplan ska genomföras, tas planen fram i en sammanhållen process, istället 
för som tidigare i flera olika skeden (förstudie, utredning, plan). 

Det nya planeringssystemet ställer högre krav på samråd och regionala och lokala 
aktörers medverkan, samtidigt som långa ställtider mellan olika skeden kan 
undvikas. 

Det nya planeringssystemet med avseende på den ekonomiska planeringen berör 
främst stora investeringsåtgärder i den nationella infrastrukturplanen. Trafikverket 
ska, inför årliga beslut kopplat till statens budgetprocess, till regeringen redovisa 
vilka stora infrastrukturåtgärder som kan byggstarta under de kommande 1-3 åren 
och vilka infrastrukturåtgärder som bör projekteras för att kunna byggstarta enligt 
planens år 4-6. De åtgärder som ligger inom den nationella planens år 7-12 är 
åtgärder som ligger tidigt i den fysiska planeringsprocessen samt åtgärder som 
identifierats som brister och där den fysiska planeringen ännu inte påbörjats. 

Genom regeringens årliga beslut om den nationella planens framdrift ökar 
flexibiliteten vid genomförandet av den nationella planen. Årliga omprioriteringar 
kan ske dels utifrån att åtgärder försenats av olika anledningar, dels utifrån att nya 
brister och behov med högre prioritet identifierats efter den nationella planens 
fastställande. 
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1.3 Hur förslaget till läns plan togs fram 
Utgångspunkten vid framtagandet av länsplanen har varit de 
planeringsförutsättningar och övriga förutsättningar som redovisas i förslaget till 
länsplan för regional transportinfrastruktur. 

Under våren 2012 genomfördes i samarbete med Trafikverket region Öst möten 
med länets kommuner för att fånga in kommunernas bild av behov och brister i 
det nationella och regionala transportsystemet. Sammanställningen av 
kommunemas synpunkter har varit ytterligare en grund för länets prioriterade 
åtgärder dels i den nationella planen dels i länsplanen för regional 
transportinfrastruktur. 

Uppföljande möten med kommunerna genomfördes under vintemlvåren 2013 och 
Länsstyrelsen har också bjudit in kommunerna, landstingetIkollektivtrafik
myndigheten, näringsliv och intresseorganisationer att skriftligt redovisa behov 
och brister i transportsystemet, som en del i framtagandet av länsplanen. 

Kontinuerliga möten har genomförts med Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västmanland. Information om det löpande arbetet med länsplanen har skett via 
möten med Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL), på möten med länets 
politiker på kommunal, regional och riksdagsnivå (Samordning för utveckling av 
Västmanlands län, SUV) samt på infrastrukturdagar som anordnas av 
Länsstyrelsen 1-2 gånger per år. 

Länsstyrelsen har också deltagit i möten om åtgärdsplaneringen som Trafikverket 
region Öst har anordnat, samt i regionala och nationella hearingar med anledning 
av åtgärdsplaneringen. 

Det storregionala samarbetet har skett inom ramen för samarbetet En Bättre Sits, 
där också Trafikverkets region Stockholm och region Öst deltagit. 

Utöver detta har möten genomförts med planupprättarna i Dalarna och Gävleborg. 

Underlag för prioriteringar och val av åtgärder för det regionala vägnätet har tagits 
fram i samarbete med Trafikverket region Öst och i samarbete med länets 
kollektivtrafikmyndighet. 

Parallellt med arbetet med den regionala länsplanen har ett arbete med 
miljöbedömning genomförts för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för 
planen. Avgränsningssamråd har genomförts och synpunkterna har tagits tillvara i 
den fortsatta miljöbedömningsprocessen och i arbetet med den regionala planen. 
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2 Mål och strategier 

Nationella, storregionala och regionala mål är ett av flera underlag som ligger till 
grund för den regionala infrastrukturplanens inriktning och prioritering. I detta 
kapitel redovisas de mål och strategier som påverkar infrastrukturplanen i 
Västmanland s län. 

Övergripande mal för transportsystemet enligt "En Bättre Sits" 

Inriktning och prioritering för regional infrastrukturplan 

Bild 2.1 Översikt över mål och strategier som ligger till grund for den regionala 
länstransportplanen. 

2.1 Nationella mål och strategier 
De transportpolitiska målen inklusive miljökvalitetsmålen är utgångspunkter för 
utvecklingen av det nationella och regionala transportsystemet. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Det övergripande målet är indelat i ett funktionsmål och 
ett hänsynsmål. Funktionsmålet beskriver tillgängligheten till transportsystemet 
och hänsynsmålet beskriver transportsystemet utifrån säkerhets-, miljö- respektive 
hälsoaspekt. De viktigaste prioriteringarna för funktionsmålet och hänsynsmålet 
är utpekat via målpreciseringar, vilket kan sägas vara strategier för att uppnå 
respektive mål. Målen och preciseringarna framgår av tabellen enligt bild 2.1.1. 
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Övergripande transportpolitiskt mål 
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Funktionsmål Hänsynsmål 
Tillgänglighet Säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och 
tillämpning 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, det vill 
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive 
mäns transportbehov. 

Precisering av funktionsmålet 

Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

Kvaliteten för näringslivets transporter 
förbättras och stärker den internationella 
kon kurrenskraften . 

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

Arbetsformerna, genomförandet och 
resultaten av transportpolitiken medverkar 
till et! jämstä!lt 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. 

Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. Det ska också 
bidra till att miljö kvalitets målen uppnås och att 
ökad hälso uppnås. 

Precisering av hänsynsmålet 

Antalet omkomna inom vägtransportområdet 
halveras och antalet allvarligt skadade minskas 
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minska fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 
och 2020. 

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 
minskar fortlöpande. 

Transportsektorn bidrar til! att 
miljökvalitetsmålet "Begränsad miljöpåverkan" 
nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet beroende av 
fossila bränslen. Ar 2030 bör Sverige ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen . 

Transportsektorn bidrar till att övriga 
miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa. 
Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor 
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta 
mål. 

BIld 2.1.1 Det övergnpande transportpolitiska målet och dess preclsenngar. 
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2.2 Storregionala mål och strategier 
Inom ramen för En Bättre Sits har politiker från alla riksdagspartier i sju län enats 
om övergripande mål för transportsystemet i östra Mellansverige. 

De övergripande storregionala målen framgår av tabellen enligt bild 2.2.1. Målen 
fokuserar främst på tillgänglighet och har preciserats inom områdena 
internationell konkurrenskraft, hållbarhet, regional utveckling och effektivitet. 

Övergripande storregionala mål för transportsystemet 

Målet är att skapa ett transportsystem ... 

... där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till 

attraktivitet för de samverkande länen i östra Mellansverige 

... där utvecklingen är långsiktigt hållbar - ekonom iskt, socialt och ekologiskt 

... där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet 

... där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling 

Bild 2.2.1 Övergripande mål för transportsystemet inom ramen för "En Bättre Sits". 

Den regionala systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen och Gotland som 
togs fram 2008 och det kompletterande PM som tagits fram under 2012 beskriver 
de utmaningar som transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen står inför under 
de närmaste decennierna. Dessa kan sammanfattas med orden klimat, 
konkurrensförmåga, kapacitet och kostnader. I systemanalysen redovisas 
strategier för att möta utmaningarna och utveckla: 

• ett klimatneutralt transportsystem där åtgärderna i transportsystemet ses ur ett 
samlat regionalt och nationellt perspektiv, spårinfrastrukturen byggs ut 
kraftigt för att klara regionförstoring, sammanhållning, klimat och kapacitet 
samt där en utvecklad sjöfart kompletterar och avlastar väg- och spårsystem 

• en effektiv regional och nationell struktur med snabba förbindelser, effektiva 
och attraktiva knutpunkter för kollektivtrafiken samt tillgänglighet till noder 
och större godsstråk 

• konkurrensförmågan genom god tillgänglighet till Arlanda och infrastruktur 
för utvecklade storregionala logistiklösningar 

• en sammanhållen kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen med stärkt 
kollektivtrafik i de större stråken, bättre trafik i glesare områden och ett 
sammanhängande kapacitetsstarkt huvudvägnät av god kvalitet 
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• ökad kostnadseffektivitet genom tillämpning av fyrstegsprincipen och bättre 
samverkan i planeringen 

• goda möjligheter för alla trafikantgrupper genom en helhetssyn på resan och 
transporten samt tillvaratagande av ny kunskap 

2.3 Regionala mål och strategier 
De regionala målen utgörs av målen inom ramen för det regionala 
utvecklingsprogrammet för Västmanlands län 2007-2020 (RUP) och 
trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafik i Västmanland s län. En regional 
cykelstrategi för Västmanlands län är under framtagande 2013. 

Det pågår ett arbete för att utveckla det regionala utvecklingsprogrammet till en 
Länsplan för Västmanland. Arbetet sker i samverkan mellan Länsstyrelsen, 
Landstinget och Västmanlands Kommuner och landsting (VKL). Inom ramen för 
detta arbete har delrapporter avseende fysisk planering, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning samt infrastruktur och kommunikationer tagits fram. 
Delrapporterna har varit viktiga kompletterande underlag till det regionala 
utvecklingsprogrammet, vid framtagandet av den regionala infrastrukturplanen. 

Det regionala utvecklingsprogrammet arbetades fram 2006/2007 och beslutades 
av länsstyrelsens styrelse hösten 2007. Länets RUP innehåller mål, strategier och 
handlingsinriktningar för sex olika insatsområden varav "ett effektivt 
transportsystem" utgör ett. Det övergripande målet för det regionala 
transportsystemet är ett effektivt transportsystem som bidrar till en långsiktigt 
hållbar regional utveckling. Tre strategier har formulerats för att nå det 
övergripande målet. Strategierna har sedan i sin tur brutits ned i ett antal 
handlingsinriktningar. Det övergripande målet, strategierna och 
handlingsinriktningarna framgår av tabellerna enligt bild 2.3.1 och 2.3.2. 

Regionala mål tör transportsystemet 
Regionalt Utvecklingsprogram Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik 
Västmanlands län 2007-2020 Västmanlands län 

Ett effektivt transportsystem som bidrar till - Tillgänglighet för en väl fungerande 
en I~ngsiktigt hållbar regional utveckling arbetsmarknad 

- Stöd och utveckla flerkärnighet i östra - Tillgänglighet för personer med 
Mellansverige funktionsnedsättn i ng 

- Ett integrerat godstransportsystem - Långsiktigt hållbart resande 

Ett säkert och tillgängligt vägtransport- - Säker resa 
system 

- Enkel och attraktiv resa .. .. .. 
Bild 2.3.1 Overgnpande regIOnala mål for Vastmanlands lan . 
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Strategi Regionala Handlingsinriktning Regionala Aktiviteter i Trafikförsörjningsprogrammet 
utvecklingsprogrammet utvecklingsprogrammet 

Stöd och utveckla Utveckla och integrera · Höja stombusshållplatsernas 
flerkärnighet i Östra kollektivtrafiksystemet i Östra standard. 
Mellansverige Mellansverige • I samverkan med kommuner, 

Trafikverket och 
kollektivtratikbranschen ska 
myndigheten verka för att den 
byggda miljön, linjetrafik och 
informationssystem anpassas till 
funktionsnedsatta 

• Samtliga hållplatser ska anpassas 
till den standard som 
Trafikverket föreskriver och i 
enlighet med VL:s 
HåJJplatshandbok. 

Enhetlig taxa och biljettsystem 

Nytt dubbelspår .e:enom Stockholm 
Förläng nya dubbelspåret genom 
Stockholm och bygg ut till dubbelspår 
på övriga delar av Mälarbanan 
Förbättra jämväga mas kapacitet 

Förbättra underhållet av järnvagen 
Ett integrerat transport- Satsa på Mälarsjöfarten 
system 

Utveckla kombitrafik 

Ta tillvara Västmanlands strategiska 
läge 

Ett säkert och tillgängligt Utveckla det nationella vägnätet • Minska restidskvoten genom att 
vägtransportsystem verka för förbättrad 

Satsa på mötesfria vägar framkomlighet i viktiga 
kal le ktivtrafikst rå k 

· r samverkan med Trafikverket 
och kommunerna arbeta för 
nollvisionen, som innebär att 
ingen ska dö i trafiken. I samband 
med detta även uppmärksamma 
hastighetens betydelse genom 
att initiera projekt med variabla 
hastighetsgränser, som sänkt 
hastighet under delar av dygnet, 
t ex vid resecentrum, större 
arbetsplatser och skolor. 

Förstärk drift och underhåll på länets 
aJlmänna vägnät 

Minska vägtrafikens miljöpåverkan · Arbeta för att kollektivtrafiken 
ska vara ett prisvärt alternativ till 
bilen . 

• I samverkan med Trafikverket, 
kommuner, polis, lokala BRA 
med flera verka för att vägen till 
och från hållplatser och 
resecentra förbättras ur ett 
trygghetsperspektiv 

• I samverkan med Trafikverket 
och kommunerna verka för att 
både vuxna och barns specifika 
förutsättningar och behov 
beaktas vid planering av den 
fysiska utformningen av 
hållplatser, resecentra, 
gångtunnlar och gångvägar 

Bild 2.3.2 Handlingsinnktnmgar och aktiviteter där den regIOnala mfrastrukturplanen kan bidra till 

det Regionala Utvecklingsprogrammets och Trafikforsörjningsprogrammets måluppfyllelse. 
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Trafikfårsörjningsprogrammet får kollektivtrafik i Västmanlands län togs fram 
och beslutades av Kollektivtrafikmyndigheten under 2012. I programmet anges 
fem övergripande mål får kollektivtrafiken i Västmanland. Målen är nedbrutna i 
ett antal delrnål. Strategier har tagits fram, där aktiviteter får att nå del m ålen 
beskrivs. De övergripande målen framgår av tabellen enligt bild 2.3.1. 

Av tabellen enligt bild 2.3.2 framgår den regionala utvecklingsplanens strategier 
och handlingsinriktningar kompletterat med de aktiviteter enligt det regionala 
trafikfårsörjningsprogrammet där den regionala infrastrukturplanen kan bidra till 
aktiviteternas genomfårande. Det regionala utvecklingsprogrammet saknar en 
uttalad handlingsinriktning får utformning av transportsystemet ur 
trygghetsaspekt och utifrån barns fårutsättningar och behov. Dessa aspekter 
kommer att beaktas i den regionala cykelstrategi som Länsstyrelsen håller på att ta 
fram i samarbete med Trafikverket och länets aktörer. 
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3 Strategisk inriktning och prioritering 

Med utgångspunkt i nationella, storregionala och regionala mål, Västmanlands 
förutsättningar enligt kapitel åtta och transportsystemets funktion, brister och 
behov enligt kapitel nio har inriktningen för den regionala infrastrukturplanen 
formulerats. 

Inriktningen för Västmanlands länsplan för regional transportinfrastruktur 
2014-2025 är att: 

• slutföra den särskilda satsningen på säkra och framkomliga vägar 

• utveckla satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 

• utveckla satsning på gång- och cykelåtgärder 

• utveckla satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 

3.1 Satsning på säkra och framkomliga vägar 
Västmanlands län har sedan planomgången 2004-2015 systematiskt arbetat med 
att säkra regionala stråk för arbetspendling och godstransporter med avseende på 
trafiksäkerhet och framkomlighet. Utpekade stråk har etappindelats och 
prioriterats för genomförande. Satsningen påbörjades i planen för perioden 
2004-2015 och intensifierades i planen för perioden 20 I 0-2021. 
Under planperioden 2014-2025 avslutas den särskilda satsningen på utbyggnad av 
möfesfria vägar. Därefter kommer byggande av mötesfria vägar att vara en 
naturlig del av planen i takt med trafikutvecklingen och utvecklingen av länets 
transportsystem. 

Länets utpekade viktiga regionala stråk för arbetspendling och godstransporter är: 

• Riksväg 66 Västerås-fagersta-Ludvika 

• Riksväg 68 Örebro-Skinnskatteberg-fagersta-Norberg-Avesta-Gävle 

• Länsväg 250 Kungsör-Köping-Kolsva-fagersta 

• Länsväg 252 (väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs 

• Länsväg 233 (Örebro )-Skinnskatteberg-Ramnäs 
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3.2 Satsning på infrastruktur för kollektivtrafik 
En väl utvecklad kollektivtrafik på väg och järnväg är avgörande för 
Västmanlands möjligheter att vara en del aven större arbetsmarknadsregion, ta 
del av ett större studieutbud, erhålla en positiv befolkningsutveckling samt 
attrahera kompetent och välutbildad arbetskraft. 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland har genom sitt trafikförsörjnings
program och "Utbud 2020" stakat ut en inriktning och ambition för kollektiv
trafiksystemet i länet, både med avseende på kollektivtrafiken på väg och på 
järnväg. Avsiktsförklaringen avseende Trafikplan 2017 som skrivits under av 
kollektivtrafikmyndigheterna inom ramen för "En Bättre Sits" anger också en 
inriktning för det storregionala järnvägssystemet i östra Mellansverige. I det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet har ett antal aktiviteter identifierats där 
den regionala infrastrukturplanen kan bidra till aktiviteternas genomförande. 

3.3 Satsning på gång- och cykel åtgärder 
Det pågår ett arbete med att ta fram en regional cykel strategi och en 
utbyggnadsplan för cykelåtgärder längs utpekade viktiga stråk för gång- och cykel 
i länet. Andelen korta resor med gång- och cykel och möjligheten att kombinera 
gång- och cykel med kollektivtrafik bör öka. För att cykeln ska bli ett attraktivt 
alternativ till bilen för de korta resorna behövs inte bara cykelvägarna. 
Attitydpåverkande åtgärder och åtgärder för att göra det lätt att använda 
cykelvägarna är också viktiga för att andelen cykelresor ska öka. 

För att få fungerande cykelvägnät utan felande länkar bör utbyggnaden av det 
regionala cykelvägnätet i anslutning till tätorter ske i samarbete med 
kommunernas arbete med de kommunala cykelvägnäten. Utbyggnaden av 
mötesfria vägar, där utbyggnad av cykelvägar prioriterats ned, har gjort att det 
finns behov av åtgärder längs delar av de mötesfria vägarna för att knyta ihop 
viktiga målpunkter för oskyddade trafikanter. 

3.4 Satsning på trafikslagsövergripande transportsystem 
Västmanlands strategiska läge i östra Mellansverige med närhet till Stockholm 
och med tillgång till alla fyra trafikslagen skapar goda förutsättningar för 
trafikslagsövergripande lösningar. Inte minst är utbyggnaden av Södertälje 
slussIkanai och breddningen av farleden avgörande för en utvecklad och väl 
fungerande Mälarsjöfart. 

Den regionala planen ska främst bidra till att möjliggöra trafikslagsövergripande 
transportlösningar genom investeringar i smärre åtgärder eller genom 
samfinansiering av åtgärder i den nationella planen för att utveckla länets 
anslutningar mellan väg och järnväg eller mellan väg, järnväg och hamn. 
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4 Atgärdsplan 

I detta kapitel presenteras åtgärdsplanen och dess genomförande. Kapitlet avslutas 
med en utblick 2030 för att visa på några för länet viktiga infrastrukturåtgärder 
där utredningar och projektering behöver påbörjas under perioden 2014-2025 för 
att finnas på plats till 2030. 

4.1 Ekonomisk plan 2014-2025 
Sambandet mellan länsplanens utpekade satsningsområden enligt kapitel 3 och 
den ekonomiska planens åtgärdsområden framgår av tabellen enligt bild 4.1.1. Ett 
kryss innebär att åtgärder inom åtgärdsområdet bidrar till genomförande av 
satsningsområdet. Aktuella investeringsåtgärder och övriga åtgärdsområden 
beskrivs kortfattat i kapitel 4.2. 
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Safsningsområde 11 ~ 
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'" • « 
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'" '" • • '" » ..: • :; ); 
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-e • > -e 
Åtgärdsområde o " ~ 

o 

• . ;, • • • .. c 
'" .. ..: '. '. ,: ö ~ 

'" > '" ~ 

Namnsatta Atgärder (varje Algird >25 mkr) X 

TrimningsAtgirder (varje Atgärd < 25 mkr) 

Åtgärder fbr ökad säkerhet X 

Åtgärder fbr att möjliggöra utökad och effektiv kollektivtrafik X 

Åtgärder fbr att möjliggöra ökad och säker cykling X 

Åtgärder fbr förbättrad kapacitet och kvalitet X X 

Statlig medfinansiering, mindre objekt 

Kollektivtrafik X X X 

Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder kommunalt vägnät X X 

Medel för genomförande av Atgärdsval och utredningar X X X 

.. Blid 4.1.1 Samband mellan lansplanens satsnmgsområden och den ekonomiska planens 
åtgärdsområden. 
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Ätgärdsplanen med tillhörande åtgärdsområden och fördelning av den 
ekonomiska ramen framgår av bild 4.1.2. Den ekonomiska ramen för 
Västmanlands infrastrukturplan är 803 mkr (2013 års prisnivå) for hela 
planperioden 2014-2025. 

Planeringsramens procentuella fordelning mellan namnsatta åtgärder och övriga 
åtgärder framgår av bild 4.1.3. 
Namnsatta åtgärder innebär att varje enskilt objekt har en kostnad på minst 25 
mkr. Under planperioden avsätts 522 mkr till namnsatta åtgärder, vilket motsvarar 
65 procent av den ekonomiska ramen for planperioden. För de åtgärder i 
åtgärdsplanen där planeringsprocessen ännu inte påbörjats ska förenklade 
åtgärdsvalsstudier genomforas for att skapa samsyn om stråkens regionala och 
storregionala funktion med avseende på arbetspendling och näringslivets 
transporter och som underlag for slutgiltigt val av åtgärd . Ramen för namnsatla 
åtgärder räcker inte till alla de åtgärder som anges under år 7 -12 enligt 
åtgärdsplanen. 

Fördelning 2014-2025 (803 mkr) 

3% 

65% 

• Medel för åtgärdsval och 
utred n i nga r 

• Trimningsåtgärder < 25 
Mkr 

• Statlig medflnansiering 

Namnsatta åtgärder> 25 
Mkr 

Bild 4.1.3 Planerings ramens fördelning under perioden 2014-2025 . 

Trimningsåtgärder avser åtgärder där varje enskild åtgärd har en kostnad som 
understiger 25 mkr. 
167 mkr av sätts till trimningsåtgärder, vilket motsvarar 21 procent av den 
ekonomiska ramen for planperioden. I planen avsätls 90 mkr (II procent av 
ramen) till statlig medfinansiering, varav 65 mkr ska användas till statlig 
medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar och 25 mkr till miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Totalt avsätls 24 mkr (3 
procent av ramen) till åtgärdsvalsstud ier och utredningar under planperioden. I 
åtgärdsplanen anges exempel på några stråk och områden inom vilka 
åtgärdsvalsstudier kan komma att krävas . De ligger inte i prioritetsordning. 
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Fördelningen av ramen för trimningsåtgärder mellan olika åtgärdsområden 
framgår av bild 4.1.4. 
57 mkr (34 procent av ramen för trimningsåtgärder) av sätts till åtgärder för att 
möjliggöra en utökad och effektiv kollektivtrafik. 35 mkr (21 procent av ramen 
för trimningsåtgärder) avsätts till gång- och cykelåtgärder på det regionala 
vägnätet. Medel för gång- och cykelåtgärder på det kommunala vägnätet avsätts 
inom ramen för statlig medfinansiering. 
35 mkr (21 procent av ramen) avsätts till åtgärder för ökad säkerhet. Till åtgärder 
som ska leda till förbättrad kapacitet och kvalitet avsätts 40 mkr, motsvarande 24 
procent av ramen för trimningsåtgärder. 

Medel för projektering, projektledning m m, så kallat produktionsstöd, ingår i 
kostnaden för respektive namnsatt åtgärd. För trimningsåtgärder ingår 
produktionsstödet i potten för respektive åtgärdsområde . 

• Utökad och effektiv 
kollektivtrafik 

• Ökad och säker cykling 

Åtgärder för ökad säkerhet 

Förbättrad kapacitet och 
kvalitet 

Bild 4.1.4 Fördelning av ramen för trimningsåtgärder mellan åtgärdsområden. 

26 



LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 2014-2025 

4.2 Atgärdsområden 

4.2 .1 Namnsat1a åtgärder 

Alla planens namnsatta åtgärder avser åtgärder längs länets utpekade stråk för 
arbetspendling och näringslivets transporter. Namnsatta åtgärder ska föregås av 
åtgärdsvalsstudier. 

AtglIrd 

_ RV 66 Surahammar . 5o'lM~n 
A .. " 252 Hallslahammar • $urat'lammar 
B S6dertålje S!us'!oikoosl Malarfarled 

C _ Rv SS Sundot . BjM-Yikcn 

o _ Rv 68 BJM:Viken - OU 
E _v 252 SÖr'it..,~ . H~i;'lhi1mm:1r 
f Ii 250 l<opill9 - Kols ... " 
G \I 250 KoplnJ] . l(unll50r 

Bild 4.2.1 Översiktskarta med åtgärdsplanens namngivna objekt. 
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A. Länsväg 252, Hallstahammar-Surahammar 
Befintlig väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar går på en 
grusås och passerar två skyddsområden för vattentäkter. Vägen är ca 16 
km lång och går genom bebyggelse med bostäder i direkt anslutning till 
vägen. Standarden är låg med en hastighet som varierar mellan 50 och 70 
km/h. Den nya vägen kommer att vara 10 km lång och gå i ny sträckning 
norr om Hallstahammar och ansluta till riksväg 66 söder om Surahammar. 
Vägen byggs ut till mötes fri väg med en hastighet på 100 km/h. 
NettonuvärdeskvotenI för objektet är beräknad till XX. 

B. Samfinansiering Södertälje sluss/kanal och Mälarfarleden 
Länsstyrelsen har som plan upprättare slutit avtal med Sjöfartsverket 
avseende samfinansiering av utbyggnaden av Södertälje sluss och 
tillhörande farled med 100 mkr. Återstående del av samfinansieringen 
(46 mkr) ingår i den regionala infrastrukturplanen för 2014-2025. 

C. Rv 68 Sundet-Björkviken 
Sträckan är 3,5 km lång, har låg plan- och profilstandard och en vägbredd 
på endast sex meter, vilket innebär att vägen har en låg standard både när 
det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet. Utgångspunkten i planen är 
att vägen ska byggas om till mötesfri landsväg, med en hastighet på 100 
km/h. Nettonuvärdeskvoten är beräknad till XX. 

D. Rv 68 Björkviken-Oti 
Sträckan är 7,5 km lång och huvuddelen av sträckan är åtta meter bred. På 
sträckan finns ett stigningsfålt på 2 km. Utgångspunkten i planen är att 
vägen ska byggas om till mötesfri väg och hastigheten 100 kmlh. 
Nettonuvärdeskvoten är beräknad till XX. 

E. Länsväg 252, Sörstafors (E18)-Hallstahammar 
Sträckan är 5 km och i huvudsak 7 meter bred. Sträckan förbinder, 
tillsammans med ny väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar, E 18 
med riksväg 66. Utgångspunkten i planen är att vägen ska byggas ut till 
mötesfri väg med hastigheten 100 km/h. Nettonuvärdeskvoten för 
projektet är beräknad till XX. 

F. Länsväg 252, Köping-Kolsva 
Sträckan är ca 9 km lång och 9 meter bred. Vägen är framförallt viktig för 
pendling och även för det lokala näringslivet. Vägen kommer att öka i 
betydelse både med avseende på arbetspendling och på godstransporter när 
gruvan i Riddarhyttan etableras, då vägen är en del av stråket mellan 
Köping och Skinnskatteberg. Utgångspunkten i planen är att vägen ska 
byggas om till mötesfri väg med en hastighet på 100 km/h. 
Nettonuvärdeskvoten är beräknad till XX. 

I Nettonuvärdeskvot, NNK, mäter samhällsekonomisk lönsamhet. En negativ NNK (NNK <O) 
innebär att kostnaderna är större än nyttorna. En positiv NNK (>0) innebär att åtgärden anses 
lönsam. 
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G. Länsväg 252, Kungsör-Köping 
Sträckan är ca 10 km lång och vägens bredd är 13 meter. Vägen är 
rekommenderad primär väg för farligt gods. Antalet pendlare som bor i 
Kungsör och arbetar i Köping eller tvärtom är stor. Utgångspunkten i 
planen är att vägen på sikt ska byggas om till mötes fri väg med en 
hastighet på 100 krn!h. I avvaktan på en större ombyggnad kan smärre 
åtgärder för ökad säkerhet komma att genomföras. Nettonuvärdeskvoten 
för projektet är beräknad till XX. 

4.2.2 Trimningsåtgärder 

I åtgärdsplanen delas trimningsåtgärderna in i fyra åtgärdsområden enligt nedan. 

Åtgärder för ökad säkerhet 
Åtgärder inom ramen för ökad säkerhet avser variabla hastighetsskyltar, 
hastighetspåminnande information, varning för gång/cykel eller andra åtgärder 
inom ramen för ITS (Intelligenta transportsystem), förbättring av sidoområden, 
utbyggnad av kortare sträckor mötesfri väg m m. 

Framförallt runt Västerås finns det ett antal vägar som binder ihop Västerås med 
omgivande tätorter. Trafikflödena är på vissa av vägarna betydande och en 
översyn av dessa vägar ska genomföras för att identifiera behov och brister. 
Utbyggnad av mötesfri väg riksväg 66 delen Fagersta-Dalarnas länsgräns ska 
genomföras i samverkan med Dalarnas län, men det är osäkert om åtgärden 
kommer att genomföras inom planperioden. Om rv 66 byggs ut till mötesfri väg 
före 2025, finns utrymme för åtgärden inom detta åtgärdsområde, då 
Västmanlands kostnad för delen Fagersta-Dalarnas länsgräns bedöms understiga 
25 mkr. 

Åtgärder för att möjliggöra utökad och effektiv kollektivtrafik 
Åtgärder inom ramen för utökad och effektiv kollektivtrafik avser 
hållplatsåtgärder längs utpekade stråk, vändslingor, bytespunkter längs 
kollektivtrafikstråk inklusive pendlarparkeringar för bil, åtgärder för att öka 
tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning, 
införande av stödsystem i kollektivtrafikfordon på väg som innebär ett effektivare 
nyttjande av kollektivtrafiken, m m. 

Ramen medger samfinansiering av åtgärder i den nationella planen som gynnar 
den regionala kollektivtrafiken, t ex åtgärder längs Bergslagspendeln och 
Dalabanan, för att effektivisera trafikeringen längs banan. 

Åtgärder för att möjliggöra ökad och säker cykling 
Åtgärder inom ramen för ökad och säker cykling avser åtgärder längs det 
regionala vägnätet. Exempel på åtgärder är utbyggnad av cykelparkeringar vid 
bytespunkter för kollektivtrafik, utbyggnad av gång- och cykelvägar för barns 
säkra skolväg och för arbetspendling, utbyggnad av cykelvägar längs delar av 
stråk med mötesfria vägar, vägvisning som överensstämmer med vägvisning på 
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kommunalt cykelvägnät, åtgärder för att öka användningen av befintliga och 
nybyggda gång- och cykelvägar på det regionala och kommunala cykelvägnätet m 
m. Ramen kan också användas för samplanering av cykelåtgärder i samband med 
att mötesfri väg byggs ut på det regionala vägnätet. 

Vid utbyggnad av cykelvägar i anslutning ti II tätorter ska utgångspunkten vara att 
sammanlänka det regionala cykelvägnätet med det kommunala cykelvägnätet. För 
att få bra helhetslösningar ska utvecklingen av det regionala cykelvägnätet i 
anslutning till tätorter ske i samarbete med kommunernas arbete med de 
kommunala cykelvägnäten. Medfinansiering (50-50) ska vara en utgångpunkt vid 
genomförandet av åtgärder. Medfinansiering innebär större delaktighet och 
inflytande från berörda aktörer, vilket förutsätts leda till bättre och effektivare 
lösningar. 

Åtgärder for förbättrad kapacitet och kvalitet 
Åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet avser t ex. förbättring av 
vägkorsningar och åtgärder för jämn hastighets längs stråk (företrädesvis 80 
km/h). 

Åtgärder för förbättrad kapacitet och kvalitet avser också smärre 
kapacitetshöjande åtgärder på järnväg t ex. signalåtgärder för att minska restiden 
för persontrafik på järnväg samt åtgärder för att utveckla godsnoder som 
möjliggör överföring av gods mellan olika trafikslag (från väg till järnväg eller 
från väg och järnväg till sjö). Ramen medger också samfinansiering av åtgärder i 
nationella planen som syftar till att möjliggöra överföring av gods mellan olika 
trafikslag. 

4.2.3 Statlig medfinansiering 

Medel avsätts för statlig medfinansiering av kollektivtrafikanläggningar samt för 
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Exempel på 
åtgärder inom ramen för kollektivtrafik är bussangöring i anslutning till 
resecentra, hållplatser och pendlarparkeringar för bil och cykel på det kommunala 
vägnätet, vägvisning, kollektivtrafikkörfalt på kommunalt vägnät m m. 
Åtgärder i anslutning till spår och perronger ingår i den nationella planen. Den 
regionala planens medel ska i första hand användas till åtgärder för att utveckla 
kollektivtrafiken på väg i anslutning till spår och perronger. 

Medel avsätts också för statlig med finansiering av miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet. Exempel på åtgärder är gång
och cykelåtgärder inklusive cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknoder 
på det kommunala vägnätet, utbyggnad av cykelvägar för arbetspendling och 
barns säkra skolvägar, vägvisning längs det kommunala vägnätet samt åtgärder 
för ökad säkerhet på det kommunala vägnätet. 
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4.2.4 Medel för genomförande av åtgärdsval och utredningar 

Medel för åtgärdsval och utredningar ska användas för att utreda brister och behov 
i det regionala transportsystemet. De ska också kunna användas för brister och 
behov inom ramen för den nationella planen, men som är av intresse för länet. 

Det finns behov av att starta ett antal åtgärdsvalsstudier, dels för åtgärder inom 
planeringsperioden 2014-2025, dels för att identifiera åtgärder som krävs för att 
klara transportsystemets utmaningar bortom 2025. Nedan kommenteras ett antal 
åtgärder som Västmanland ser behov av inom planperioden. De åtgärder som kan 
bli resultatet av åtgärdsvalsstudierna hamnar inom ramen för såväl namnsatta 
åtgärder som trimningsåtgärder i den regionala eller nationella planen. 
Åtgärderna presenteras inte i prioritetsordning. 

• Riksväg 69 Fagersta-Norberg-Hedemora-Falun-Rättvik 
En studie behöver genomföras för att skapa samsyn om stråkets funktion 
och framtida standard. Studien ska genomföras i samarbete med Dalarnas 
län. 

• Länsväg 233 Skinnskatteberg-Ramnäs 
På sikt kan anpassningen till nya hastigheter innebära att vägen behöver 
ses över och åtgärdas om hastigheten inte ska sänkas till 80 km/h. l en 
förenklad åtgärdsvalsstudie ska vägens funktion och standard bestämmas. 

• Behov av åtgärder för att möta gruvnäringens i Bergslagen behov av 
transporter vid gruvetablering i Riddarhyttan och Norberg 
En övergripande åtgärdsvalsstudie genomfördes hösten och vintern 
2012/2013 . [studien identifierades ett antal åtgärder som behöver 
genomföras för att möta gruvnäringens behov av transporter vid etablering 
av gruvor i norra Västmanland. Arbetet ska drivas vidare, för att 
ytterligare öka kunskapen om behov och brister och för at! identifiera 
konkreta infrastrukturåtgärder inom planperioden och framåt. 

• ÖVersyn av vägar för jämn hastighet 
Ett antal länsvägar har hastigheter som varierar mellan 50 och 80 km/h. En 
översyn av dessa vägar behöver göras för att möjliggöra en jämnare 
hastighets längs hela stråk 
- väg 596 Karrnansbo-Skinnskatteberg 
- väg 256 Sala-Norberg 

• Planeringsunderlagför åtgärder inom kollektivtrafik och gång- och cykel 
Ett arbete med att peka ut viktiga stråk för gång- och cykel samt identifiera 
och prioritera viktiga infrastrukturåtgärder längs prioriterade cykelstråk 
och utpekade kollektivtrafikstråk behöver göras tidigt i planperioden. 
Detta ska ske i samarbete med Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten 
och länets kommuner. 
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4.3 Genomförande 
Plan perioden inleds med genomförandet av investeringsprojektet väg 252 mellan 
Hallstahammar och Surahammar. Detta objekt tar större delen av den tilldelade 
ramen från och med år 2015 och de närmast följande åren. Under plan periodens 
första år avsätts medel till åtgärder som gynnar en ökad kollektivtrafik, gång- och 
cykelåtgärder på det regionala vägnätet som kommit långt i planeringen samt 
medel för samfinansiering av projekt Södertälje sluss och åtgärder i Mälarfarleden 
(nationella planen). 

Under de närmaste åren kommer ett arbete att pågå för att prioritera åtgärder inom 
ramen för de åtgärdsområden trimningsåtgärderna delats in i. Ett arbete med att ta 
fram en regional cykelstrategi med tillhörande cykelplan har påbörjats i ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen, Trafikverket och Kollektivtrafikmyndigheten. I 
det fortsatta arbetet kommer även länets kommuner att involveras. 
Tilldelade ramar medger att satsningen för utökad kollektivtrafik, ökad och säker 
cykling samt satsningen för att möjliggöra ett transportslagsövergripande 
transportsystem kan starta på allvar först 2019. 

Inom ramen tor statlig med finansiering behöver arbetsformerna utvecklas. Genom 
att tillsammans med länets kommuner och Kollektivtrafikmyndigheten arbeta med 
treårsplaner kan möjligheterna att genomföra statligt medfinansierade miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet öka. Kommunerna kan planera 
åtgärder och avsätta medel för åtgärder på tre års sikt och med den 
framförhållning en treårsplan skapar ökar också flexibiliteten om förhållanden 
ändras så att omprioritering av planerade åtgärder krävs. 

Fördelningen mellan åtgärdsområden inom ramen för trimningsåtgärder och 
statlig medfinansiering kan variera på årsbasis. De ska dock följa fördelningen i 
åtgärdsplanen sett över hela planperioden. Sett över en fyraårsperiod ska 
fördelningen följas i stort, där avstämningar sker årligen mellan Länsstyrelsen och 
Trafikverket. Länsstyrelsen som planupprättare styr inte över hur enskilda fysiska 
åtgärder planeras och utformas. Vid avstämningarna med Trafikverket kommer 
Länsstyrelsen dock att följa upp att och på vilket sätt aspekter som jämställdhet 
och tillgänglighet till transportsystemet för barn och funktionshindrade beaktas 
vid planeringen och genomförandet av åtgärder inom ramen för den regionala 
infrastrukturplanen. Avstämningar av planerade åtgärder på tre års sikt genomförs 
också regelbundet under verksamhetsåret. 
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4.4 Utblick 2030 
Under planperioden 2014-2025 behöver ett antal studier och utredningar påbörjas 
för att möta behov och utmaningar bortom 2025. För Västmanlands län är 
framförallt järnvägsåtgärder som bidrar till vidgade arbetsmarknadsregioner och 
ett ökat studieutbud viktiga åtgärder. 

• Förbättrade förbindelser mellan Västerås-Eskilstuna 
Västerås och Eskilstuna är Västmanlands och Södermanlands två största 
kommuner med en sammanlagd befolkning på knappt 240 000 personer. 
Antalet pendlare mellan de två kommunerna har ökat stadigt sedan 2004. 
Samarbete sker redan idag avseende Mälardalens Högskola som bedriver 
verksamhet i båda städerna och med gratis bussförbindelse däremellan för 
skolans studenter och personal. Förbättrade kommunikationer mellan 
Västerås och Eskilstuna medför en snabbare utveckling mot en gemensam 
arbetsmarknad som på sikt kommer att vara integrerad med Stockholms 
arbetsmarknadsregion. 

• Arosstråket 
En järnvägsförbindelse längs Arosstråket (Örebro/Eskilstuna)-Västerås
Enköping-Uppsala/Arlanda, bidrar till att knyta de storregionala kärnorna 
Västerås och Uppsala närmare varandra. Genom anslutande system via 
stråket Sala-Flen-Oxelösund och Mälarbanan, innebär stråket också 
förbättrade kommunikationer för Eskilstuna och Örebro med Uppsala och 
Arlanda. En utvecklad förbindelse till Uppsala och Arlanda bidrar till en 
förstorad arbetsmarknads region, ett ökat studieutbud och bättre 
tillgänglighet till Arlanda, vilket är en viktig förutsättning för en stor del 
av Västmanlands näringsliv. 

• Fortsatt utbyggnad av dubbelspår kring Mälaren och till Örebro, 
"Mälarringen " 
Fortsatt utbyggnad av fyra spår till Västerås och utbyggnad av dubbelspår 
hela vägen runt Mälaren och till Örebro, en "Mälarring", inklusive 
förbättrade förbindelser mellan Västerås och Eskilstuna, är ytterligare 
viktiga infrastrukturprojekt som bidrar till en utökad arbetsmarknadsregion 
och ett ökat studieutbud samt tillgänglighet till en större bostadsmarknad. 

• E20 Eskilstuna-Göteborg 
E20 ingår i EU:s utpekade stomnät för vägar (TEN-T). Utbyggnad av E20 
till motorväg mellan Eskilstuna och Arboga är ett viktigt vägprojekt i 
länet, men även en fortsatt utbyggnad av E20 till mötesfri väg hela vägen 
genom Skaraborg ner till Göteborg är av stor vikt för länet och dess 
näringsliv . 

• Godsstråket genom Bergslagen 
Godsstråket genom Bergslagen ingår i EU:s utpekade stomnät för 
godstransporter på järnväg (TEN-T) och förväntas utifrån det ha en 
standard 2030 som innebär säkrare transporter och mindre trafikstörningar. 
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Det är därför av stor vikt att tillräckligt med medel avsätts till banan 
kontinuerligt fram till 2030 för att tillgodose näringslivets nuvarande och 
kommande behov av godstransporter. 

• Förbättrad kapacitet längs banan Sala-Västerås-Flen-Oxelösund 
Kapacitetsutnyttjandet kommer enligt Trafikverkets prognoser för 
godstransporter att vara mycket högt 2030 på delen mellan Sala och 
Västerås. På sikt kommer banan att behöva förstärkas med mötesspår och 
planering för detta bör starta i god tid. 
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5 Samband med nationell plan och omgivande läns 
regionala planer 

5.1 Nationella planen 
Färdigställandet av Citybanan och Mälarbanans utbyggnad mellan Tomteboda
Kallhäll är det viktigaste infrastrukturprojektet i den nationella planen för 
Västmanlands län. Fungerande arbetspendling mellan Stockholm och länets 
kommuner längs Mälarbanan är avgörande för att Västmanland ska kunna vara en 
del av Stockholmsregionens arbetsmarknad, ta del av den förväntade 
befolkningsökningen i Stockholms län samt försörja Västmanland och dess 
näringsliv med kompetent och välutbildad arbetskraft. Satsningen i den regionala 
infrastrukturplanen för en utökad och effektiv kollektivtrafik ska bidra till goda 
förutsättningar för ökad regional kollektivtrafik då Citybanan står fardig och det 
storregionala stomnätet för järnväg enligt Trafikplan 2017 sjösätts. 

Södertälje sluss och tillhörande farled är ett annat viktigt projekt för länet. 
Projektet med finansieras av länet med totalt 190 mkr, varav 100 Mkr från den 
regionala infrastrukturplanen och återstående 90 mkr från Västerås stad och 
Köpings kommun. Sjöfarten är ett energieffektivt och miljövänligt alternativ till 
landtransporter och projektet möjliggör en utvecklad Mälarsjöfart, där gods kan 
landas centralt i Mälardalen och avlasta väg- och järnvägsnätet närmast 
Stockholm. I den regionala infrastrukturplanen av sätts medel inom ramen för 
trimningsåtgärder för att främst genom samfinansiering av åtgärder i den 
nationella planen kunna bidra till åtgärder som möjliggör trafikslagsövergripande 
transportlösningar. 

I den regionala planen av sätts en betydande del av den ekonomiska ramen till 
utbyggnad av säkra och framkomliga vägar. De största flaskhalsarna finns dock på 
de nationella stråk som passerar genom länet, som E 18 och väg 56. 

• E 18 mellan Köping och Väst jädra, väster om Västerås är mötesfri väg 
(2+ I). Trafikflödena varierar mellan drygt 14 000 - 19 000 fordon per 
dygn. Mellan Hallstahammar och Väs~ädra närmar sig vägens trafikflöde 
kapacitetsgränsen för mötesfria vägar. Antalet stopp längs hela sträckan är 
stora och omledningsvägen genom Köping, Kolbäck och längs 
lågtrafikerade vägar är på inga sätt anpassade till trafik från europavägen. 
Det är därför av största vikt att E 18 mellan Köping och Väst jädra byggs ut 
till fyrfaltighet tidigt i planperioden. 

• Väg 56 Räta linjen mellan Norrköping och Gävle är en för länet viktig 
nationell väg och utpekat godsstråk. Förutom de åtgärder som ingår i den 
nationella planen för planperioden 20 I 0-2021 är det av stor vikt att starta 
den fysiska planeringsprocessen längs de sträckor som inte ingått i planen 
20 I 0-2021. Det gäller dels sträckan mellan Stora Sundby och Kungsör i 
Södermanlands och Västmanlands län, dels delsträckor i Gävleborgs län 
t ex. mellan Hedesunda och Valbo. 
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Utökad kapacitet längs Godsstråket genom Bergslagen är en viktig förutsättning 
för länet då gruvor etableras i Riddarhyttan och Norberg. Om banans kapacitet 
utökas för att möta det ökade behovet för godstransporter mellan landets norra och 
södra delar, kommer även malmtransporter genererade av gruvorna i östra 
Bergslagen att rymmas längs stråket. I den regionala infrastrukturplanen av sätts 
medel för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs riksväg 68, vilken 
är den väg som förbinder Riddarhyttan med Fagersta och Norberg. 
Medel för fortsatta åtgärdsvalsstudier samt medel för samfinansiering av åtgärder 
för trafikslagsövergripande lösningar avsätts också i den regionala planen. Länet 
ser Bergslagspendeln som förbinder de båda nationella godsstråken Godsstråket 
genom Bergslagen och Bergslagsbanan som en framtida viktig bana. Den 
förbinder Bergslagens gruvområden i Dalarna och Västmanland med varandra och 
kommer att vara viktig dels för arbetspendling dels som länk mellan nationella 
godsstråk. Bergslagspendeln mellan Ludvika och Fagersta har potential att bidra 
till högre kapacitet och bättre robusthet för de nationella godstransporterna. 
Länsstyrelsen vill initiera en åtgärdsvalsstudie för hela Bergslagspendeln mellan 
Ludvika och Kolbäck. Studien bör genomföras i samarbete med kommunerna 
längs banan och med planupprättaren i Dalarnas län. I länets regionala 
infrastrukturplan finns medel avsatta som möjliggör samfinansiering av åtgärder 
längs Bergslagspendeln. 

Tillräcklig kapacitet längs Mälarbanan och Svea lands banan är avgörande för 
länets invånare med avseende på arbetspendling. I det fall gruvtransporter sker 
mellan gruvorna i Dalarnas län och Oxelösunds hamn, är det viktigt att åtgärder 
vidtas längs Mälarbanan och Svealandsbanan så att tillräcklig kapacitet finns för 
både gods- och persontransporter längs banorna. Det är också viktigt att 
tillräckliga åtgärder vidtas för att minimera störningarna genom t ex Arboga och 
Kungsör då malmtransporterna startar. 

5.2 Omgivande läns regionala planer 
Riksväg 68 sträcker sig från Örebro via Fagersta, Norberg, Avesta och vidare mot 
Gävle. En förenklad åtgärdsvalsstudie kommer att genomföras för att identifiera 
vilka åtgärder som krävs längs riksväg 68 genom länet. Ätgärdsvalsstudien 
kommer att genomföras i samarbete med planupprättarna i Örebro, Dalarna och 
Gävleborg för att skapa en gemensam syn om vägens funktion, behov och brister 
längs hela stråket. 

Dalabanan är en viktig bana för arbetspendling mellan bland annat Sala och 
Uppsala. Planupprättaren i Uppsala län vill genomföra en åtgärdsvalsstudie för att 
identifiera åtgärder som möjliggör snabba och smidiga resor med tåg mellan 
Uppsala och Sala. Västmanlands län kommer att delta i en sådan studie när den 
startar. I Västmanlands regionala plan finns möjlighet att medfinansiera åtgärder 
längs Dalabanan inom ramen för åtgärder som möjliggör en utökad och effektiv 
kollektivtrafik. 
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6 Effektbedömning 

Effekten av den regionala infrastrukturplanen bedöms mot nationella och 
regionala mål samt direktivens planeringsförutsättningar enligt länsplanens kapitel 
1.2. 

6.1 Samlad effektbedömning 
Planens största enskilda objekt, väg 2S2 mellan Hallstahammar och Surahammar, 
ligger tidigt i planperioden och tar i anspråk knappt SO procent av tillgängliga 
medel för namnsatta åtgärder. Dessutom sam finansierar den regionala planen 
under planperiodens år l-S projektet Södertälje sluss, vilket ingår i den nationella 
infrastrukturplanen. 

Det innebär att medel som syftar till utvecklad kollektivtrafik, ökad och säker 
cykling samt smärre åtgärder för utveckling av ett trafikslagsövergripande 
transportsystem i större utsträckning kan avsättas först under planens år 6-12. 
Under hela planperioden avsätts dock medel kontinuerligt till åtgärdsval och 
utredningar, varför den första halvan av planperioden till stor del kommer att 
ägnas åt att inom ramen för planens alla åtgärdsområden ta fram väl 
genomarbetade planeringsunderlag med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. 

Atgard Nationella mål Regionala mal MIljömai 
Overgnp-

Effektivt ande mal Andel 
Funktlons- Hänsyns - transport - kollektIv- medeI , m., m., system trafik Klimat Halsa landskap ptan 

Vägåtgärder H . ,. • ., . • 
65% 

Södertälje sluss H • · . ,. • • ., . 
Atgärder för ökad • • • .,. • säkerhet 
Atgärder för utökad och 

H . ,. • H . , . .,. ., . 
effektiv kollektivtrafik 

21-'" 
Atgärder för ökad och • . ,. . , . . , . . , . H ., . 
säker cvkJi1n 
Atgärder för förbättrad 
kaoacitet och kvalitet • • • .,. • • .,. 
KOAektivtrafik kOlTYTllnala • . ,. . ,. H ., . . , . ., . 
väonätet 
TS och rrilp kOrmunala 

11% 

väanätet • • • . ,. . , . • ., . 
Atgärdsvalsstudier och 
utredninn.::o{ 

? ? ? ? ? ? ? ,.. 
Bild 6.1.1 Måluppf'yllnad av åtgärdsområden i regionallänstransportplan 2014-2025 . 
++: stor positiv påverkan, +: positiv påverkan, +/-: obetydlig påverkan, -: negativ påverkan, 
-; stor negativ påverkan, ? ; konsekvenserna oklara 
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Nationella mål 
Den samlade bedömningen är att planen bidrar positivt till måluppfyllelsen av de 
nationella målen . Störst bidrag ger planen till funktionsmålet, medan bidraget till 
hänsynsmålet är mindre. 

Funktionsmålet med avseende på tillgänglighet uppfylls till stor del genom den 
satsning på kollektivtrafik och cykeltrafik som möjliggörs i potterna. Samtidigt 
ökar även tillgängligheten till vägnätet genom en nybyggnadsåtgärd och flera 
kapacitetshöjande och säkerhetshöjande åtgärder enligt fyrstegsprincipens tredje 
steg. Vägåtgärderna och de möjligheter utbyggnaden av Södertälje sluss ger, 
bidrar främst till att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras, den 
internationella konkurrenskraften stärks samt att tillgängligheten inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder förbättras. Möjlighet till utvecklad 
sjöfart och utbyggnad av noder för överföring av gods mellan olika trafikslag 
bidrar till ett trafikslagsövergripande transportsystem och möjliggör överflyttning 
av gods mellan väg och järnväg eller mellan väg, järnväg och sjö. 

Åtgärderna för en förbättrad infrastruktur för kollektivtrafik på väg och järnväg 
ökar möjligheterna till pendling inom och mellan regioner. Genom rätt utformad 
infrastruktur och tillgänglighet till stödsystem för reseinformation ökar 
transportsystemets användbarhet för personer med funktionsnedsättning. 
Satsningen på gång- och cykelåtgärder ökar möjligheten dels att använda cykel 
för korta resor, dels att enkelt ta sig till hållplatser och resecentra för att kunna 
utnyttja kollektivtrafik. Satsningen på gång- och cykelåtgärder bidrar också till 
barns möjligheter att på ett säkert sätt använda transportsystemet ökar. 

Män pendlar i större utsträckning än kvinnor till arbete i andra kommuner än där 
de bor. De pendlar längre sträckor än vad kvinnor gör och de använder i högre 
utsträckning bil och tåg. Kvinnor använder i högre utsträckning lokal 
kollektivtrafik, som buss, alternativt cyklar eller går till arbetet. Kvinnor använder 
också oftare resan till och från arbetet till omsorgsarbete, som att hämta och lämna 
barn och att handla. Förbättrade möjligheter till arbets- och studiependling ger 
tillgång till en större arbetsmarknad än på den egna orten samt ökade möjligheter 
till studier. Förbättrade pendlingsmöjligheter till länets två funktionella 
arbetsmarknadsområden samt till närliggande arbetsmarknadsregioner utanför 
länet ökar möjligheterna att förvärvsarbeta och att arbeta mer tid. Det skulle 
kunna bidra till att ge kvinnor och män lika villkor i arbetslivet och därmed bidra 
till att åtgärderna i den regionala planen - som ett resultat av transportpolitiken -
medverkar till ett jämställt samhälle . 

Hänsynsmålet uppnås inte i samma utsträckning som funktionsmålet, då den 
ökade kapaciteten på vägnätet bidrar till ökad biltrafik. För att uppnå målet krävs 
kompletterande åtgärder fOr att minska bilanvändandet. De säkerhetshöjande 
åtgärder som planen innebär går dock i linje med hänsynsmålet avseende 
minskningen av antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
vägtransportområdet. 
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Regionala mål 
Åtgärderna i den regionala planen bidrar på ett positivt sätt till de regionala målen. 
Den satsning som utmärker sig mest är satsningen på infrastruktur för 
möjliggörandet aven utökad och effektiv kollektivtrafik. Fungerande infrastruktur 
för kollektivtrafik på väg och järnväg är avgörande för att uppnå målen kring en 
flerkärnig storregion med förstorad arbetsmarknad, ett hållbart transportsystem 
och där regionens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till att göra 
länen inom östra Mellansverige attraktiva. 

Miljömål 
Åtgärderna och åtgärdsområdena i den regionala planen syftar till att ta ett bredare 
grepp och planera efter "hela-resan-perspektivet", vilket möjliggör en mer hållbar 
utveckling med minskade utsläpp, partiklar, buller och markintrång. Samtidigt ges 
förutsättningar för effektiva transporter, exploatering och hög framkomlighet. 

Dock kommer planens åtgärder fortfarande att i viss mån stimulera ett ökat 
trafikanvändande, och därmed ha svårt att fullt ut bidra till 
miljömålsuppfyllnaden, som begränsad klimatpåverkan och god bebyggd miljö. 
Påverkan på naturvärden och naturresurser, med miljörnål som Levande sjöar och 
vattendrag samt levande skogar, beror till stor utsträckning på var och hur ny 
mark exploateras för åtgärder som breddning av väg och ny väg. 

6.2 Regeringens prioriterade åtgärder 
I kapitel 1.2.1 pekas de av regeringens prioriterade åtgärder ut som är av betydelse 
för Västmanlands län. Planen avsätter medel trimningsåtgärder i syfte att i större 
utsträckning genom mindre åtgärder kunna genomföra förbättringsåtgärder och 
ombyggnader inom befintlig infrastruktur. 

Den regionala länsplanen bidrar till att möta gruvnäringen i Bergslagens behov av 
infrastrukturåtgärder, bland annat genom att påbörja utredning av åtgärder längs 
riksväg 68 som förbinder Skinnskattebergs kommun med Fagersta och Norbergs 
kommun. De gruvor som kan komma att återetableras i Västmanland finns i 
Riddarhyttan (Skinnskatteberg) och Norberg. Länsstyrelsen har tillsammans med 
Trafikverket genomfört en övergripande åtgärdsvalsstudie för transportsystemet i 
norra Västmanland i syfte att identifiera behov av åtgärder för att möta 
gruvnäringens behov. Medel från den regionala länsplanen kan medfinansiera 
fortsatta åtgärdsval och utredningar för att tillsammans med Trafikverket fördjupa 
och utveckla kunskapen om vilka behov och brister som behöver vara åtgärdade 
på järnvägsnätet för möjlig gruvetablering runt 2020. 

Godsstråket genom Bergslagen är en viktig bana som ingår i TEN-T·nätet för 
godstrafik på järnväg och som också är ett utpekat nationellt godsstråk. Som en 
del av EU:s utpekade stomnät förväntas flaskhalsar längs stråket och i stråkets 
viktiga noder vara åtgärdade till 2030. Åtgärdsvalsstudien för norra Västmanland 
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visar att när Godsstråket genom Bergslagen uppfyller de behov som redan idag 
finns med avseende på näringslivets behov av godstransporter längs stråket 
kommer även de malmtransporter som gruvorna i norra Västmanland kan komma 
att generera rymmas på banan. Godsstråket genom Bergslagen är en viktig bana 
fOr Västmanland, varfOr möjlighet finns att medfinansiera fortsatta utrednings
och projekteringsåtgärder längs banan i syfte att uppnå en robust bana med 
tillräcklig kapacitet under planperioden. 

Utbyggnad av fyra spår på Mälarbanan mellan Barkarby och Tomteboda är ett 
mycket viktigt projekt for Västmanlands län. Bättre kapacitet längs Mälarbanan är 
avgörande for bättre och effektivare pendlingsmöjligheter till Stockholmsområdet 
och for Västmanlands möjlighet att vara en del av den pågående 
regionforstoringen och dess utökade arbetsmarknad. Västmanlands regionala 
länsplan stöttar en utvecklad storregional kollektivtrafik genom att avsätta medel 
fOr att möjliggöra en utökad och effektiv kollektivtrafik längs länets utpekade 
stråk for arbetspendling samt genom att avsätta medel for statlig medfinansiering 
for kollektivtrafikanläggningar längs det kommunala vägnätet, inklusive 
anslutande gång- och cykelvägnät och pendlarparkeringar for bil och cykel. 

Under planperioden 2014-2025 avsätts ca 47 mkr for gång- och cykelåtgärder 
längs det statliga och kommunala vägnätet, jämfort med ca 32 mkr under 
planperioden 20 I 0-2021. Det kommer efter 2025 att finnas ett fortsatt stort behov 
av åtgärder for ökad gång- och cykel. 

40 



LÄNS PLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 2014-2025 

7 Miljöbedömning 

Miljöbedömning är en process som görs som en del av arbetet med att utarbeta en 
regional plan för transportinfrasturktur. Syftet med miljöbedömningen är att 
främja en hållbar utveckling genom att få in miljöfrågorna tidigt i planprocessen 
och arbeta med dem som en integrerad del i planen. Resultatet av miljö
bedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). [ detta kapitel 
beskrivs kort resultaten från planens miljökonsekvensbeskrivning. 

Miljöbedömningen har begränsats till att primärt omfatta miljökonsekvenser inom 
Västmanlands län. För de miljöaspekter där konsekvenserna berör ett större 
geografiskt område än det egna länet har dock ett mer nationellt eller globalt 
perspektiv använts. 

Miljöbedömningen har avgränsats till fokusområdena klimat, hälsa och landskap, 
vilket är de områden där planen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. Nollalternativet definieras så att de åtgärder i planen 2010-2021 
som pågår vid ingången av 2014 avslutas under perioden 2014-2025. Därutöver 
sker inga stora satsningar eller nyinvesteringar under planperioden 2014-2025. 
Nuvarande trafikutveckling och trender bedöms fortgå även framöver. 
Som pågående räknas fullföljandet av samfinansieringen av Södertälje sluss samt 
utbyggnaden av väg 252 Hallstahammar-Surahammar till mötesfri väg. 

7.1 Samlad miljöpåverkan 

Klimat 
Planen medger åtgärder som både förbättrar förutsättningarna för en mer 
miljömässigt hållbar utveckling men även åtgärder som medger fortsatta utsläpp, 
bullerstörningar och ökade partikelhalter. Då klimatet i Västmanland har relativt 
låga värden, framförallt utanför tätorterna, kan visst utsläpp ske utan att det blir 
någon påverkan på klimatet. Dock bör klimatpåverkan ses även i ett perspektiv 
utanför länet där ett samlat grepp måste tas för att bromsa både den nationella och 
globala klimatutvecklingen som sker. 

Åtgärder som främjar ökat bilresande och högre hastigheter bidrar till ökade 
utsläpp och partikelmängd. Dessa åtgärder omfattas ofta av breddning av väg där 
fokus är tillgänglighet och säkerhet. Sådana åtgärder omfattas främst av de 
namngivna åtgärderna, där nästan 50 procent går till byggande av ny väg mellan 
Hallstahammar - Surahammar, samt säkerhets- och kapacitetsförstärkande 
åtgärder på andra vägsträckningar. 
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Planalternativ 

+ 

+/-

Kommentar 

Den ökade trafikmängden på väg kan i 

planaItemativet till viss mån kompenseras med 
bättre f6rutsättningar fOr alternativa transportsätt 
till vägtransporter. 

Planalternativet f6rbättrar trafiksäkerheten, ger 
f6rbättrade kommunikationsvägar samt ökad 
möjlighet till alternativa transportsätt till 
vägtransporter. 

Påverkan beror i stor utsträckning på utfonnning. 
Övriga åtgärder ger begränsad påverkan. 
Nollalternativet medger en mer naturiig 
utveckling av landskapet. 

Bild 7.1.1 Den regionala planens samlade miljöpåverkan på utpekade fokusområden. 

I och med trimningsåtgärderna finns dock möjlighet att dämpa den 
klimatpåverkan som dessa åtgärder medför. Förstärkning av cykelvägnätet, 
åtgärder för att öka kapaciteten i befintliga transportsystem (väg, cykel, järnväg), 
att förstärka förutsättningar för byte mellan olika transportmedel samt 
attitydspåverkande åtgärder ger förutsättning för att lägga om trafiken från bil till 
andra, mer klimatvänliga transportslag. För att få full effekt av detta måste dock 
begränsande åtgärder för biltrafiken göras, så att det blir svårare att åka bil och 
lättare med alternativa transportmedel. 

Totalt sett bedöms planen innebära fortsatt klimatpåverkan. Dock ger planens 
inriktning på åtgärder för ökad cykel- och kollektivtrafik förutsättningar för 
ändrade utsläpp, genom överflyttning av biltrafik till cykel och kollektivtrafik. 

Som komplement till planen behövs även andra strategier och åtgärder för att 
begränsa biltrafikens ökning. Dessa åtgärder och strategier ligger dock utanför 
planens rådighet. 

Hälsa 
Hälsa är ett brett begrepp där både fysisk och psykisk hälsa är viktigt för ett totalt 
välmående. Med planförslaget förbättras möjligheten till effektiva transporter som 
kan öka möjligheten till arbetsmarknad, utbildning, tillgången på resurser samt 
olika viktiga målpunkter. Detta är viktigt för att skapa en tillvaro som medger 
valmöjligheter för att kunna få en tillvaro anpassad efter individens behov. 

Många av åtgärderna är trafiksäkerhetshöjande och arbetar därmed i riktning mot 
bättre hälsa och god bebyggd miljö. 
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Atgärderna kan kopplas till den påverkan de har på klimatet med utsläpp, partiklar 
och buller. Atgärder som främjar ökad bilism påverkar den fysiska hälsan negativt 
då dessa emissioner ökar. Mer än hälften av den totala satsningen går till den 
typen av åtgärder. Idag finns visst utrymme för ytterligare utsläpp utan att olika 
föroreningar uppgår till hälsofarliga nivåer. 

Dock finns en ökad satsning på alternativa transportmedel och även här krävs en 
kombination mellan planens intentioner och andra begränsande åtgärder för att 
uppnå en större förändring i utvecklingen. 

Totalt sett bedöms planen ha positiv inverkan på hälsan. 

Landskap 
Påverkan på landskapet genereras främst genom ny eller kraftigt utbyggd befintlig 
infrastruktur. Den nya väg 252 som planeras kommer att ha en påverkan på 
landskapet. Dock är större delen av detta landskap relativt tåligt för sådan 
påverkan, och med rätt utformning av sidoområden samt geometri bedöms 
påverkan bli måttlig. 

Övriga åtgärder innebär i de flesta fall ökad barriäreffekt. Ä ven här är 
detaljutformningen mycket viktig, där passager för människa och djur är en viktig 
aspekt att ha med sig. Mitträcken, viltstängsel och stora, öppna sidoområden 
innebär att passagerna kan behöva ske planskilt. 

Utökad kollektivtrafik och cykelvägar kan möjliggöra ett mer hållbart resande 
utan större påverkan på landskapet. Det kan även göra landskapet mer 
lättillgängligt. 

Den totala påverkan på landskapet bedöms bli begränsad till något negativ där 
mycket avgörs av detaljutformningen i respektive åtgärd . 
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Bakgrund 

8 Västmanlands förutsättningar 

Västmanland är ett av Sveriges främsta industrilän med ett utmärkt läge, i centrum 
av Mälarregionen och med goda kopplingar i såväl nord-sydlig riktning som i öst
västlig riktning, inte minst till Stockholmsområdet. 

Tyngdpunkten för länets industri ligger inom stål-, elektro- och verkstadsindustri 
med en omfattande exportförsäljning och samspel med underleverantörer på den 
centraleuropeiska närrnarknaden, men också en växande handel med Östeuropa 
och Asien. 

Effektiva och robusta person- och godstransporter är en viktig förutsättning för en 
fortsatt utveckling av näringslivet i länet. Den kompetens som företagen söker 
finns många gånger såväl utom länet som utom landet. Effektiva och robusta 
person- och godstransporter är också en viktig förutsättning för utvecklingen av 
mer integrerade arbetsmarknadsregioner. Västmanlands län ger genom sin närhet 
till bland annat Stockholm, Eskilstuna, Örebro och Uppsala länets invånare goda 
möjligheter att nå en allt större arbetsmarknad utan att behöva flytta. För att 
attrahera arbetskraft till länet med rätt kompetens och för att möjliggöra 
utvecklingen av mer integrerade arbetsmarknadsregioner, är fungerande 
infrastruktur för arbetspendling centralt och många gånger avgörande. 

8.1 Västmanland och omvärlden 

8.1.1 Västmanland i det europeiska transportnätet 

På en europeisk och global nivå ingår södra Skandinavien, södra Finland och 
Baltstaterna i en potentiellt stark tillväxtzon. Stockholmsområdet är det starkaste 
storstadsområdet i denna zon. För att Stockholmområdet ska bli och fortsätta vara 
en stark tillväxtzon är det nödvändigt att utveckla infrastrukturen och åtgärda 
flaskhalsar i systemet. 

Europeiska kommissionen har antagit ett förslag om nytt stomnät som ska utgöra 
ryggraden för transporterna inom EV. TEN-T-stomnätet kompletteras med ett 
övergripande transportnät som ansluter till stomnätet på regional och nationell 
nivå. Under perioden 2014-2020 kommer projekt finansierade via EU alt inriktas 
på tio korridorer längs stomnätet så att felande länkar åtgärdas, flaskhalsar 
undanröjs och nätet blir effektivare. Sverige berörs av korridor nummer fem som 
avser förbindelsen mellan Helsingfors-Stockholm-Köpenhamn och vidare ner mot 
Italien. I första hand prioriteras finansiering av järnvägsprojekt, men möjlighet 
kommer även att finnas alt ansöka om EU-finansiering för andra trafikslag på 
stomnätet samt för åtgärder på det anslutande TEN-T-nätet. Syftet med det nya 
transportnätet är att det ska bidra till säkrare transporter och mindre 
trafikstörningar samt smidigare och snabbare resor. I stomnätet ska de viktigaste 
anslutningarna och knutpunkterna i TEN-T prioriteras för alt fungera fullt ut 2030. 
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Såväl stomnätet som det övergripande anslutande nätet omfattar väg, järnväg, 
flyg, inre vattenvägar och sjötransporter samt intermodala plattformar. 

Inom östra Mellansverige ingår de stora europavägarna, Godsstråket genom 
Bergslagen, Ostkustbanan, södra och västra stambanan inklusive Ostlänken, 
"Motorways of the Sea" i Östersjön samt de stora flygplatserna och hamnarna i 
det europeiska transportnätet, TEN-T. 

Trans--European Transport NetwOtk 

Et Flygplats . ...... • • vag.r fOt' "',..0" oc:hI.Uer GocbtRftk 

JImvIg töt" peraon och! Goctstr.m, 

Bild 8.1.1 Utpekat transportnät för gods- och persontransporter på väg och järnväg (TEN-T). 

8. 1.2 Västmanland - en del av östra Mellansverige 

Västmanlands län är en del av Mälarregionen och östra Mellansverige och ger 
genom sin närhet till bland annat Stockholm, Eskilstuna, Örebro och Uppsala 
länets invånare goda möjligheter att nå en allt större arbetsmarknad utan att 
behöva flytta . 

Stockholms läns landsting har tillsammans med Mälardalsrådet, Länsstyrelsen i 
Västmanlands län och regionförbunden i Uppsala, Gävleborg, Örebro, Sörmland 
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och Östergötland under 2012 tagit fram en rapport avseende befolkning, 
sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige, Rapport 1:2012 "Befolkning, 
sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige - reviderade framskrivningar 
till år 2050". Enligt rapporten förutspås befolkningen i östra Mellansverige till 
2050 öka med en miljon invånare, vilket kommer att ställa stora krav på 
transportsystemet och på tillgången till bostäder, inte bara i Stockholms län, utan i 
alla län i östra Mellansverige. Stockholms län ökar mest medan befolkningen 
förväntas öka långsammare i Västmanland om inga åtgärder vidtas. Med en 
utbyggd och väl fungerande regional kollektivtrafik såväl mellan Västerås och 
Stockholm som inom Västmanlands län blir länet en del av lösningen på 
bostadförsörjningen i Stockholms län, då möjlighet ges att bo i Västmanland och 
arbeta i Stockholm. Västmanlands befolkningsutveckling skulle då kunna bli 
starkare. 

8.2 Befolkningsutveckling och bostäder 
Befolkningen i Västmanlands län minskade under en lång period. Sedan mitten på 
2000-talet har trenden vänt och befolkningen ökar successivt. Ökningen är dock 
inte jämnt fördelad i länet. Huvuddelen av ökningen har skett i Västerås, som 
också är länets storregionala kärna sett i ett östra Mellansverige-perspektiv. I 
länets övriga kommuner är befolkningsutvecklingen svagare och i vissa 
kommuner har befolkningen minskat. 

Kommun Befolkning 2002-2012 

2002 2012 Förändring (%) 

Skinnskatteberg 4785 4392 -8,2 

Surahammar 10207 9890 -3,1 

Kungsör 8222 8030 -2,3 

Hallstahammar 14986 15346 +2,4 

Norberg 5876 5630 -4,1 

Västerås 128 902 140499 +9,0 

Sala 21663 2 1596 -0,3 

Fagersta 12325 12634 +2,5 

Köping 24647 24854 + 1,0 

Arboga 13 574 13353 ·1 .0 

Totalt: 245 187 256224 + 1, 1 

Bild 8.2.1 Befolkningsutveckling kommunerna i Västmanlands län 2002-2012. Källa: SeB 
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Inom ramen for rapport l :2012, "Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra 
Mellansverige - reviderade framskrivningar till år 2050" har en befolkningsfram
skrivning med flera scenarion tagits fram. 

Framskrivningen bygger på antaganden om befolkningsutveckling med olika grad 
av migration, sysselsättningsökning och forbättrade forutsättningar fOr pendling. 

I framskrivningen redovisas tre resultat, bas, låg och hög, där bas bygger på 
historiska data, låg bygger på låg nettoinvandring enligt 2009 års 
befolkningsprognos och hög bygger på hög nettoinvandring enligt 2009 års 
befolkningsprognos. 

Framskrivningen visar att befolkningsutvecklingen i Västmanlands län kommer 
att vara långsammare än i kringliggande län om inga åtgärder vidtas, trots 
Västmanlands gynnsamma läge i fOrhållande till Stockholm och övriga 
storregionala kärnor som Uppsala, Eskilstuna och Örebro. Scenarier har också 
tagits fram som bygger på en omfordelning av befolkningstillväxten mellan 
Stockholms län och omgivande län. Dessa scenarier bygger på att 
bostadsbyggandet inte sker i den takt som krävs i Stockholms län samt att 
infrastruktur och kollektivtrafik mellan Stockholms län och omgivande län byggs 
ut så att möjligheterna till arbetspendling ökar. 
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Bild 8.2.2 Prognos får befolkningsutvecklingen i Västmanlands län 2030 och 2050. 
Källa: Befolkning, sysselsättning och inkomster i Östra Mellansverige - reviderade 
framskrivningar till år 2050, Rapport 1:2012 
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I diagrammet enligt bild 8.2.2 visas befolkningsutvecklingen i Västmanlands län 
enligt befolkningsframskrivningens alternativ bas, hög och hög S där hög S avser 
stor omflyttning mellan Stockholms län och omgivande län. En 
befolkningsutveckling med hög invandring och stor omflyttning skulle innebära 
att befolkningen i Västmanland ökar från 268 000 invånare (nivå Hög) till 285 
000 invånare år 2030 och från 274 000 invånare (nivå Hög) till 307 000 invånare 
år 2050. 

Bostadsbyggandet har under ett antal år legat runt 400 bostäder per år totalt i 
länet. Av bostadsmarknadsenkäten från 2012 framgår att bostadsbrist råder 
framförallt i centralortenIcentrumnära lägen i Västerås, Sala, Köping och 
Hallstahammar. Övriga kommuner i länet anger att de har balans eller överskott 
av bostäder. Av bostadsmarknadsenkäten framgår också att det i flera kommuner 
råder brist på hyresrätter och att det i några kommuner också råder brist på 
bostadsrätter. Vidare anges att bostadsbrist främst råder för hushåll med krav på 
god tillgänglighet. De största hindren för bostadsbyggandet anges vara svårigheter 
att få finansiering till byggande samt höga produktionskostnader. 

Många av länets landsbygdsområden är attraktiva för fritidshusboende. Högst 
andel fritidshus i förhållande till det totala antalet småhus finns i Sala och 
Skinnskatteberg. 

8.3 Arbetsmarknad och pendling 

8.3.1 Arbetsmarknad 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende antal sysselsatta per 
branschgrupp 2011 har Västmanland en högre andel sysselsatta inom 
industrinäringarna (tillverkning, gruvor, energi respektive byggindustri) än riket, 
ca 29 procent jämfört med ca 21 procent i riket. Antalet sysselsatta inom 
tjänstenäringarna ligger lägre än riket, ca 68 procent jämfört med ca 75 procent i 
riket. Antalet sysselsatta inom de areella näringarna är ungefär lika som i riket, ca 
2 procent. l samband med finanskrisen 2008/2009 minskade andelen sysselsatta 
inom industrinäringarna. l återhämtningen efter krisen har andelen sysselsatta 
inom tjänstenäringarna ökat, vilket skulle kunna förklaras av att arbeten inom 
industrinäringen till viss del bemannats med arbetskraft från bemanningsföretag. 

Tyngdpunkten på länets industri ligger inom stål-, elektro, och verkstadsindustri 
med en omfattande exportförsäljning och samspel med underleverantörer på den 
centraleuropeiska marknaden, men också en växande handel med Östeuropa och 
Asien, där Kina 2012 var Västmanlands största exportmarknad. 
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Bild 8_3.1 Andel sysselsatta i Västmanland per näringsgren är 201 L Källa: SCBfRAMS 

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter 
näringsgren år 2011 
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Bild 8.3.2 Förvärvsarbetande kvinnor och män efter näringsgren är 20 Il. Källa SCB/RAMS 

Inom de areella näringarna och industrinäringarna är andelen sysselsatta 
övervägande män. Inom tjänstenäringarna svarar kvinnorna för den största delen 
av de sysselsatta. Detta är en snedfördelning som även gäller för riket totalt. 
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8.3.2 Pendling 

Västmanland län har två lokala arbetsmarknadsregioner enligt SCB:s indelning, 
Västerås och Fagersta. Statistik från SCB över antalet förvärvsarbetande pendlare 
visar att pendlingen ut från länet ökade mellan 2004 och 2011, framförallt till 
arbetsmarknadsregionema i Stockholm, Södermanland (Eskilstuna) och Örebro. 
Ä ven pendlingen från länets norra kommuner till arbetsmarknads region Avesta i 
Dalamas län ökar. Pendling från omgivande län till Västmanland ökade också 
under perioden 2004-20 I I, där den största ökningen skett från Uppsala län. 

Pendlare över länsgräns 2004-2011 
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Bild 8.3.3 Antal förvärvsarbetande pendlare över länsgräns år 2004-201 I. Källa: SCB 
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Diagram 8.3.4 Förändring antal förvärvsarbetande pendlare år 2004-201 I. Källa: SCB 
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Män pendlar i högre utsträckning än kvinnor. Detta gäller såväl inom länet som 
till omgivande län. Antalet kvinnor som pendlar över länsgräns ökade dock mer, 
än antalet män som pendlar, under perioden 2004-20 Il . Detsamma gäller med 
några få undantag för pendling mellan kommunerna inom länet. 

Statistik över antalet pendlare visar att pendlingen mellan 2004 och 2011 ökar 
inom arbetsmarknadsregion Västerås. Pendlingen ökar också mellan orterna 
Fagersta och Västerås. Inom länet finns de största pendlingsströmmama mellan 
Västerås och orterna Hallstahammar, Sala, Surahammar samt Köping. De största 
ökningarna av antalet pendlare har under perioden 2004-20 II skett mellan 
Västerås och orterna Fagersta, Arboga, Sala samt Köping. Under samma period 
har pendlingen mellan orterna inom arbetsmarknadsregion Fagersta minskat. 

" . 

ii~t---"",· '. " 

",>, . .. 

,.. I " ._-_.-
--- If!! 

Bild 8.3.5 Mellankommunal pendling Västmanlands län 2008. Källa: Mälardalsrädet 

SCB:s statistik över antal pendlare år 2011 visar att den största pendlingen ut från 
Västerås sker till Stockholm, Eskilstuna, Hallstahammar, Enköping och Sala. 
Störst pendling från Sala sker till Västerås och Heby. Ungefår lika många pendlar 
därefter till Uppsala som till Avesta. 

[Norberg sker den största pendlingen till Fagersta, följt av Avesta. 
Pendlingsströmmarna från Fagersta är störst till Västerås och Norberg, följt av 
Avesta och Skinnskatteberg, Från Skinnskatteberg sker den största pendlingen till 
Fagersta och Köping, följt av Västerås. Från Surahammar är utpendlingen slÖrst 
till Västerås, följt av Hallstahammar. Utpendlingen från Hallstahammar är störst 
till Västerås, följt av Köping, Surahammar och Eskilstuna. 
Från Köping sker den största utpendlingen till Västerås, följt av Arboga, 
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Hallstahammar, Eskilstuna och Kungsör. Från Arboga sker den största 
utpendlingen till Köping, Örebro, Västerås, Kungsör och Eskilstuna. 
Utpendlingen från Kungsör är störst till Köping och Eskilstuna, följt av Arboga 
och Västerås. 

Pendling mellan kommuner inom länet 2004-2011, båda riktningarna 
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Bild 8.3.6 Antal pendlare mellan kommuner inom Västmanlands län år 2004-20 II. Diagrammet 
avser pendling i båda riktningarna. Källa: SCB 

Pendling mellan kommuner över länsgräns 2004-2011, riktning 
från länet 

3200 ,----------------------

2800 +-~--.-------------.--------

2400 

'i' 2000 

s: 1600 .. 
~ 1200 « 

800 

400 

o 
E 

"O 
~ 

"Ö o 

~ 
"t' 
w 

" .ro 
> 

--t -

ro ~ c c 
o " " .0 

~ 

~ c 
w w .), .), 

"t' 
~ 

;;; 
~ " ·ro .ro 
> > 

-------~-

-----

> 2 ro ro 2 c 
~ "ti c w w ~ o ~ ~ 
I ~ ~ " ~ 

u 
ro ,;, ·0 ~ ·0 => ~ 
~ 

" ,;, .), 
.), w 

~ ~ w "t' "O 
o "t' '- w 
-e w .0 ~ E 

" ::b « ·ro '1 .ro c > ro > o E ~ 
w 
~ 

~ 

____ o ______ ._ 

__ o -

ro ro ro ro ro ro ro E ro 1" 2 ~ E 

" c " " c c c 'ii c 
w "O 1l. w ~ 

o o "O w ~ ." "O 

" " ~ ~ w ~ 

" ~ 
> > <; ·0 

~ <f ~ ~ "Ö <f w ~ "Ö 
io => ~ ~ c 

,;, ro 0 ro c " w S 
w w " w w 

~ E :o c ,;, ~ " ~ " ,;, ~ " ~ c ~ ro ro w ,;, ." " a .ro 

" o E " ~ ~ ·0 ~ c 
z > ~ ~ ro o ~ ." ~ E ~ ~ ' 0 ~ ;, ro ;, ~ 

~ 
ro 

" " I 

. 2004 

. 2007 

2011 

Bild 8.3.7 Antal pendlare ut från Västmanland s lån till orter i omgivande län. Källa: SCB 
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8.4 Kollektivtrafik 
Nuläget och framtida utmaningar för länets kollektivtrafik beskrivs i 
trafikförsörjningsprogrammet för Västmanland som Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västmanland tog fram 2012. 

Tåget utgör stommen i kollektivtrafiksystemet i Västmanland, till vilket övrig 
trafik anpassas. I vissa fall körs kollektivtrafik parallellt mellan olika trafikslag i 
samma stråk. Busstrafik körs på samma sträcka som tåg och skolskjutsar körs 
ibland samtidigt på samma vägar som vanlig linjetrafik. 
Kollektivtrafikmyndigheten ser därmed en potential att kunna rationalisera trafik 
utan att försämra kvaliteten för resenärerna, dels genom att förenkla för resenären, 
dels genom att en större andel av kollektivtrafiken genomförs med snabb 
busstrafik eller med tåg längs stomlinjer. 

Av trafikförsörjningsprogrammet framgår att det under 2010 gjordes 9 286 000 
del resor i länet. 634 000 av dessa gjordes med tåg. Vidare anges att det totala 
resandet inklusive skolresor ökade med I 037000 delresor mellan 2006 och 2010, 
vilket motsvarar en ökning på 13 procent. Flest resor gjordes i Västerås och 
ökningen på 19 procent var också störst där. 

Av det regionala kollektivtrafikresandet utgjorde resor med tåg inom ramen för 
Tåg i Mälardalen (TiM) och Tåg i Bergslagen (TiB) endast 7 procent år 20 I O. 
Denna siffra omfattar inte den trafik som SJ kör på Mälarbanan, varför antalet 
tågresor mellan Arboga-Köping-Västerås inte ingår. 

Trots det ökade kollektivtrafikresandet är kollektivtrafikens andel av 
arbetspendlingen låg i Västmanland. Kollektivtrafikmyndigheten har påbörjat 
studier med några kommuner i länet för att analysera vad den låga 
marknadsandelen kan bero på. 

8.5 Godstransporter 
Inom ramen för "En Bättre Sits" -samarbetet har under 2013 godsflödesstudier 
tagits fram för varje län och för östra Mellansverige som helhet. 
Godsflödesstudierna ska ge en ökad kunskap om godsflöden på regional och 
storregional nivå. Beskrivningen av länets godstransporter är baserad på 
godsflödesstudien för Västmanlands län. I studien studeras inte inomkommunala 
godstransporter. 

8.5.1 Godsstråk 

En stor del av godstransporterna genom östra Mellansverige och genom 
Västmanland går på väg. De största flödena återfinns på europavägarna, i 
Västmanland på E 18 och E20. Stora flöden går också på väg 56 som är ett utpekat 
nationellt godsstråk, samt på de viktiga regionala vägarna väg 66 mellan Västerås 
och Ludvika och väg 68 mellan Örebro och Gävle. 
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;$ TRAFIKVERKET 

Bild 8.5.1 Arsdygnstrafik (fordon/dygn) för tunga fordon på länets vägar. 
Källa: Trafikverket, flöden mätta t o m 20 II. 
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Det tyngsta stråket för godstransporter på järnväg går mellan norra och södra 
Sverige via Hallsberg. I Västmanland sker dessa transporter på Godsstråket 
genom Bergslagen. I öst-västlig riktning är Mälarbanan en viktig järnväg, som 
dock inte är något utpekat nationellt godsstråk. 
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Bild 8.5.2 Godsflöden på järnväg 2006 

I 
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Västmanlands län har liksom Södermanlands, Uppsala, Östergötland och Örebro 
län en hög andel transittransporter jämfart med riket. Godstransportstudien visar 
att andelen transporter inom länet är lågjämfört med riket. Andelen transporter in 
till länet (import) är högre än transporterna ut från länet (export). Både import och 
export är låg i förhållande till riket. 
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Bild 8.5.3 Totala godstransporter för respektive trafikslag i östra Mellansverige. Flödenas bredd 
beskriver transporternas storlek mätt i ton/år. Trafikslaget flyg är inte markerat på kartan . 
Källa: Godsflöden i Östra Mellansverige - Västmanlands län, Maj 2013 

Godsflödesstudien för Västmanlands län visar att de största varugrupperna som 
transporteras i ton inom länet är "Flis, sågavfall" och "Oljefrön, oljehaltiga nötter 
och kärnor samt animaliska och vegetabiliska oljor och fetter". Varugruppen jord, 
sten, grus och sand kan vara något underrepresenterad i statistiken då 
inomkommunala transporter inte studerats i godsflödesstudien och en stor del av 
ballasttransporterna med jord, grus, sten och sand i Västmanland sker inom 
kommungräns. Det gäller t ex transporter av berg och grus från täkter inom 
Västerås kommun längs väg 56, där stora mängder (ton) används för byggnation 
inom kommunen. De största varugrupperna i kronor som transporteras inom länet 
är "Livsmedel och djurfoder". 

När det gäller transporter in till länet är varugruppen "Järnmalm, järn- och 
stålskrot, samt masugnsdamm" störst i ton räknat och "Livsmedel och djurfoder" 
störst i kronor räknat. För transporter ut från länet är varugrupperna "Cement, kalk 
och byggnadsmaterial" respektive "Rundvirke" störst i ton räknat. I kronor räknat 
är varugrupperna "Livsmedel och djurfoder", "Maskiner, apparater och 
transportmedel", "Arbeten av metall" samt "Maskiner, apparater och motorer" 
störst. 
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För transittransporterna är varugruppen "Obearbetat material eller halvfabrikat av 
järn eller metall" störst både i ton och i kronor räknat. 
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Bild 8.5.4 Totala godstransporter för respektive trafikslag i Västmanlands län. Kartan visar även 
fördelningen mellan export, import, transporter inom länet och transit. 
Källa: Godsflöden i Östra Mellansverige - Västmanlands län, Maj 2013 . 

Varuflödesundersökningen från 2009 visar att Västmanland län har en hög andel 
avgående sändningar värdemässigt, fjärde största län i landet, vilket kan fårklaras 
av de transporter som länets verkstadsindustri genererar. Varor med start- och 
slutpunkt utanför Sverige anländer främst till/från länet och östra Mellansverige 
via hamnama och flygplatserna. Byggandet av Södertälje sluss och Mälarfarleden 
kommer att innebära att större och säkrare fartyg kan trafikera Mälarhamnarna 
och en utveckling av hamnarna i Västerås och Köping pågår, får att möta de nya 
förutsättningarna. 

8.5.2 Länets viktiga godsnoder 

Västerås/Köping listas i branschtidningen Intelligent Logistik från 2011 som 
landets sjunde viktigaste logistikområde. Västerås/Köping har ett gynnsamt läge i 
regionen och landet, då det ligger i ett tätbefolkat område med en ny utbyggd 
kombiterrninal, inlandshamnar med containerhantering och i direkt anslutning till 
E 18, järnväg och fraktflygplats. I länet finns ett kluster får livsmedelslogistik, 
exempelvis finns ICA:s centrallager här. Närheten till Stockholm och Arlanda är 
också en viktig tillgång för länet. 
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Bild 8.5.5 Godsnoder i Västmanlands län 

Godshamnarna i Västerås och Köping hör båda till Mälarhamnar AB. 
Mälarhamnar är idag klassad som A-hamn inom ramen för det europeiska 
transportnätet (TEN-T). Hamnarna i Västerås och Köping är tillsammans med 
ytterligare 27 hamnar i Sverige förklarade som riksintresse av Sjöfartsverket. 
Hamnarnas upptagningsområde är förutom Västmanland, delar av Södermanland, 
Örebro län, Bergslagen och Dalarna. 

Enligt Sveriges hamnars statistik hanterade Mälarhamnar under 20 Il runt 2,6 
miljoner ton gods, varav största delen bestod av torrbulk, följt av 
mineraloljeprodukter. Av det hanterade godset består ca 75 procent av lossat gods 
och 25 procent av lastat gods för vidare utskeppning. Gods som hanteras är t ex 
cement i bulk, import av biobränslen från Ryssland och Baltikum och råvaror i 
form av skrot, legeringar och andra insatsvaror för stålindustrin i Bergslagen. 
Export av tekniskt nitrat sker till Sydamerika, Afrika och Sydeuropa. 
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Terminalhanteringen är en central del i hamnarnas funktion eftersom lossat gods 
oftast måste mellanlagras innan det transporteras vidare till sin slutdestination. En 
omfattande lagerverksamhet finns i hamnarna i både Köping och Västerås, där 
lagring kan ske både inom- och utomhus. Järnvägsspår och anslutning till 
Mälarbanan finns i båda hamnarna, vilket gör det möjligt får gods att ankomma 
och avgå med tåg. 

I Västerås finns en av östra Mellansveriges tre rangerbangårdar. De övriga två 
ligger i Hallsberg och Tomteboda. Rangerbangårdar har en större funktionalitet än 
övriga bangårdar, t ex avseende utdragsspår, växlingsautomatik m m. Västerås 
rangerbangård ligger längs med Mälarbanan och på bangården hanteras bland 
annat tankvagnar med farligt gods innehållande brandfarliga och giftiga gaser 
samt giftiga kemikalier. 

Västerås flygplats är den tredje största fraktflygplatsen i östra Mellansverige efter 
Arlanda och Örebro. Där hanterades enligt statistik från Transportstyreisen 5 064 
ton fraktgods under 2012. Flygfrakt kan avse olika typer av varugrupper, men 
oftast handlar det om internationella transporter av varor med tillräckligt högt 
varuvärde för att vara lönsamt. 

8.5.3 Gruvnäringen i Bergslagen 

Gruvnäringen har intresse av att starta gruvbrytning i Norberg och 
Skinnskatteberg. En fårnyad gruvbrytning skulle innebära nya arbetstilIfålIen och 
en möjlighet till ökad inflyttning till de berörda kommunerna och 
kranskommunerna. Förutom tillgång till bostäder och arbetskraft med rätt 
kompetens krävs fungerande infrastruktur som kan hantera såväl gods- som 
persontransporter till och från Skinnskatteberg och Norberg och kommunerna 
däromkring. Transportsystemet i området riskerar att inte kunna möta detta 
transportbehov. 

Länsstyrelsen i Västmanland har tillsammans med Trafikverket genomfört en 
åtgärdsvalsstudie får att klarlägga behovet av åtgärder i transportsystemet när 
gruvor etableras i Riddarhyttan och Norberg. Utgångspunkten har varit att 
gruvbrytning kan starta runt år 2020. I åtgärdsvalsstudien avgränsades möjliga 
utskeppningshamnar till hamnar längs östersjökusten. Orter med hamnar som 
bedömts kunna vara aktuella som utskeppningshamnar är t ex Västerås, 
Hargshamn och Oxelösund. Atgärdsvalsstudien fårdigställs under våren 2013 och 
kommer att resultera i paket med förslag till åtgärder inom fyrstegsprincipens alla 
steg för att transportsystemet ska rymma de behov som uppstår som en följd av 
gruvetableringen i Västmanland. Ett fortsatt samarbete mellan länet och 
Trafikverket kommer att krävas för att säkra att transportsystemet har kapacitet att 
klara gruvnäringens behov när gruvorna startar. 
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9 Transportsystemets funktion, brister och behov 

Kapacitetsutredningen som togs fram av Trafikverket 2012 visade på stora 
kapacitetsbrister inom transportsystemet, samtidigt som såväl person- som 
godstransporter förväntas öka kraftigt fram till 2050. I utredningen identifierades 
sjöfarten som ett trafiks lag utan kapacitetsbrist. Den förväntat stora 
befolkningsökningen i framför allt Stockholms län kommer att innebära 
ytterligare tryck på transportsystemet både med avseende på ökat behov av 
persontransporter och med avseende på transporter av gods till och från länet. I 
Västmanland finns alla fyra trafiks lag representerade. Möjligheterna att utveckla 
godsnoder för trafikslagsövergripande lösningar där kapacitet frigörs genom att 
sjöfarten utnyttjas i högre utsträckning är goda. 
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Bild 9.1 Översiktskarta Västman lands infrastruktur 
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9.1 Prognoser för person- och godstransporter 2030 
I Trafikverkets prognosrapport avseende persontransporters utveckling fram till 
2030 beräknas biltransportarbetet i Sverige öka med 34 procent jämfört med år 
20 l O, vilket motsvarar en ökning på 1,5 procent per år. I Västmanland beräknas 
trafikarbetet öka med 13 procent (0,6 procent per år) i nordvästra Västmanland, 27 
procent (1 ,2 procent per år) i sydvästra Västmanland och 29 procent (1,3 procent 
per år) i östra Västmanland. Den största ökningen av trafikarbetet beräknas ske 
längs E 18, E20 och väg 56 genom länet. På det regionala vägnätet ökar 
trafikarbetet även på riksväg 66 mellan Västerås och Surahammar samt längs väg 
252 mellan E 18 och riksväg 66 söder om Surahammar, som i prognosen nedan 
förutsätts vara utbyggd ti Il mötes fri väg. 

'-'" 
~.11f.UX ____ o 

Bild 9.1.1 Förändring av det totala vägtrafikflödet 2010-2030, fordon per årsmedeldygn. 
Källa: Trafikverket 

Enligt Trafikverkets prognosrapport avseende persontransporters utveckling fram 
till 2030 beräknas persontransportarbetet på järnväg öka med 27 procent till 2030 
jämfört med år 20 I O. Det regionala persontransportarbetet med tåg beräknas öka 
med 32 procent till 2030 jämfört med 2010, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 
1,4 procent. Bild 9.1.2 visar förändringen av det totala personflödet på järnväg 
20 I 0-2030 mätt i 100D-tal per år. I prognosen förutsätts Mälarbanan mellan 
Tomteboda och Kallhäll vara utbyggd till fyra spår. För den lokala buss och 
spårtrafiken i Mälardalen förutsätts 2012 år trafikering gälla. 
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Bild 9.1.2 Förändring av personflödet på järnväg 20 l 0-2030, tusental resenärer perår. 
Källa: Trafikverket 

Prognosen för personresandet på järnväg visar att ökningen av antalet resenärer är 
mycket stort på järnvägarna norr och söder om Mälaren. Störst är ökningen på 
Mälarbanan mellan Stockholm och Västerås och på Svealandsbanan mellan 
Stockholm och Södertälje, men ökningen är betydande runt hela Mälaren. 

Enligt Trafikverkets prognosrapport avseende godstransporters utveckling fram 
till 2030 väntas efterfrågan på godstransporter på järnväg öka från 2010 års nivå 
på 23,5 miljarder tonkilometer till 32,8 miljarder tonkilometer år 2030. En stor del 
av ökningen består av nya transportbehov till följd av utökad gruvbrytning i norra 
Sverige, varför godstransportökningen på det övriga järnvägsnätet bedöms vara 
måttlig. Om prognosökning på grund av malmtransporter exkluderas, beräknas 
antalet tonkilometer till 26,9 miljarder. 
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Bild 9.1.3 Prognos för godsflöden päjärnväg 2030 (IOOO-ton per år) 

Prognoserna får godstransporter på järnväg omfattar inga transportbehov får 
gruvverksamhet i Bergslagen. Däremot har en känslighetsanalys gjorts för 
järnvägsnätet med anledning av gruvbrytning i Grängesberg och Ludvika. 

Godstransporter på sjö beräknas öka med 50 procent till år 2030, mätt i 
tonkilometer. Hamnarna beräknas öka sin hantering i ton med i snitt 46 procent 
och västkusten förväntas behålla sin dominerande ställning. Enligt godsprognosen 
beräknas lastade och lossade volymer gods att öka i Mälarhamnama från 2,9 
miljoner ton per år 2010 till 5,4 miljoner ton per år 2030, vilket motsvarar en 
ökning på 86 procent. 
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9.2 Kollektivtrafik 
Framtida utmaningar fOr länets kollektivtrafik beskrivs i trafikförsörjnings
programmet för Västmanland som Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland tog 
fram 2012. Kollektivtrafikmyndigheten har också tagit fram en strategi fOr 
utveckling av den regionala kollektivtrafiken på väg och järnväg, kallad "Utbud 
2020". Myndigheten skrev 2012 under avsiktsförklaringen om gemensam 
utveckling av storregional tågtrafik enligt den så kallade Trafikplan 2017. 

Av avsiktsfOrklaringen framgår att insatståg mellan Stockholm och Västerås antas 
kopplas ihop med tåg från Bergslagspendeln från Ludvika/Fagersta för att skapa 
direktfOrbindelser med Stockholm från orterna längs Bergslagspendeln. 

Av trafikfOrsörjningsprogrammet framgår också att den storregionala stomtrafiken 
behöver kompletteras med en snabbare trafik, med kortare restider för att driva på 
regionfOrstoring och binda samman de utpekade storregionala kärnorna inom 
östra Mellansverige, framfOrallt Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro och 
Eskilstuna. Den storregionala och regionala kollektivtrafiken behöver ses i ett 
sammanhang, där den storregionala stomtrafiken kompletteras med regional tåg 
och expressbussar för att nå större regionala målpunkter och utveckla resandet i 
viktiga regionala pendlingsstråk. Regionbussar kompletterar regionaltåg och 
expressbussar, fOr att nå målpunkter i mindre orter och på landsbygden. Medan 
regionaltåg och expressbussar prioriterar restid och turtäthet, prioriterar 
regionbussarna geografisk täckning röre restid. 

Tätortstrafiken kompletterar den regionala kollektivtrafiken, inte minst i tätorter 
med målpunkter som är av regionalt intresse (t ex skolor, arbetsplatser eller 
sjukhus). Byten mellan regional kollektivtrafik och tätortstrafik kräver därför 
smidiga byten, med korta väntetider. 

Den ökade pendlingen såväl inom länet som till omgivande län ställer ökade krav 
på kollektivtrafiken med avseende på t ex restid, ökad turtäthet, tillgänglighet och 
inforrnations- och biljettsystem. Vidare ställs krav på kapacitet både avseende 
kollektivtrafiken och transportinfrastrukturen. I Västmanland finns behov av 
infrastrukturåtgärder fOr utvecklad regional kollektivtrafik, t ex. i anslutning till 
resecentra (ombyggnad av bussangöring, utbyggnad av pendlarparkeringar fOr bil 
och cykel, anpassning av stationsmiljöer för ökad tillgänglighet för 
funktionshindrade), utbyggnad av pendlarparkeringar för bil och cykel, 
vändslingor och hållplatser längs regionala kollektivtrafikstråk samt stödsystem 
fOr effektivare kollektivtrafik. 
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Bild 9.2,1 Översiktsbild, Kollektivtrafikmyndighetens strategiska inriktning "Utbud 2020", 
Källa: Kollektivtrafikmyndigheten Västmanlands län 
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9.3 Funktionella stråk 

Översiktskartan nedan visar de prioriterade nationella och regionala stråk som 
korsar Västmanlands län. 

-W6·1.;'. ' 

Viktiga stråk I vastmantand 

Bild 9.3.1 Prioriterade nationella och regionala stråk i Västmanlands län. 
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9.3.1 Örebro-Arboga/Köping-Väslerås-Enköping-Slockholm 

Stråket omfattar väg E 18 och Mälarbanan. EI8 är ett utpekat nationellt godsstråk 
som ingår i det europeiska transportnätet (TEN-T) och stråket som helhet är också 
viktigt for den regionala och storregionala arbetspendlingen. Det är ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk med tågtrafik samt med regional stombusstrafik mellan 
Arboga och Köping och Köping-Västerås. Mellan Arboga-Västerås-Enköping
Stockholm finns också expressbusstrafik. 

Stråket ingår tillsammans med E20. Svealandsbanan och Västra stambanan i det 
så kallade Nyckelstråket som fOrbinder Stockholm och Göteborg via Skaraborg. 
Nyckelstråket är en central pulsåder for transportsystemet i landet och har en 
central betydelse for såväl person som godstransporter på väg och järnväg. 

Väg E 18 har motorvägsstandard längs hela stråket utom på delen mellan Köping 
och trafikplats Väst jädra väster om Västerås samt mellan Västerås och Sagån, 
strax öster om Västerås, där vägen är mötesfri väg. Fordonstlödena mellan 
trafikplats Väst jädra och Hallstahammar uppgick år 20! I till 19 210 fordopJdygn. 
På delen mellan Hallstahammar-Köping uppgick tlödena till ca 14 300-14 900 
fordon/dygn (2011 års nivå). 

Mälarbanan fOrbinder Stockholm med Västerås och Örebro och mellanliggande 
orter längs banan. Persontrafiken dominerar och godstransporter finns främst på 
sträckan Västerås-Arboga-Frövi. Banan har enkelspår längs delarna Kolbäck
Valskog, Arboga-Hovsta och Jädersbruk-Frövi, i övrigt har den dubbelspår. 
Mellan Stockholms central och Bålsta trafikeras banan av pendeltåg och fjärrtåg. 

I Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 forväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delarna Karlberg-Barkarby, Kolbäck-Valskog och 
Arboga-Hovsta bli ca 0,85, vilket innebär att banan forväntas få hög 
störningskänslighet och stora problem att utfOra banunderhåll. Delen Jädersbruk
Frövi fOrväntas ha ett kapacitetsutnyttjande på 0,71, vilket innebär ett 
störningskänsligt system. 

Brister och behov 
E 18 mellan Köping och trafikplats Väst jädra (där väg 56 ansluter till E 18) är 2013 
fortfarande mötesfri väg. Fordonstlödena mellan trafikplats Väst jädra och 
Hallstahammar är nära kapacitetsgränsen for mötesfria vägar. Även på delen 
mellan Hallstahammar-Köping är tlödena stora. Sträckan är ofta foremål for 
trafikolyckor med begränsad framkomlighet som följd. Trafiken leds om via 
lokal gator i Köpings kommun och längs det lågtrafikerade vägnätet mellan 
Köping och Väst jädra beroende på var olyckan inträffat. Förutom låg 
framkomlighet innebär omledning av trafiken stor risk for olyckor for framforalIt 
oskyddade trafikanter. Alternativ omledningsväg är via Arboga eller Köping och 
Kungsör till E20 och tillbaka till El8 via väg 56 mellan Eskilstuna och Västerås, 
vilket innebär en betydande omväg for trafiken på E18. Motorvägsstandard 
mellan Köping och Väst jädra leder både till ett effektivare och mer robust 
transportsystem samt till ökad trafiksäkerhet framforalIt längs 
omledningsvägnätet. Det är viktigt att delsträckan snarast byggs ut till motorväg 
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så att vägen uppfyller de funktionskrav som kan ställas på E 18 mellan Örebro och 
Stockholm. 

Trafikverkets prognoser för persontransporterna på järnväg visar på kraftigt ökat 
resande på Mälarbanan år 2030. För att möta det behovet behöver trafiken utökas 
med fler avgångar i rusningstid kombinerat med tåg som kan transportera fler 
passagerare. För att utöka antalet avgångar krävs att åtgärderna på Mälarbanan 
mellan Tomteboda och Kallhäll genomförs, där delen Tomteboda-Huvudsta som 
avser anslutningen mellan Mälarbanan och Ostkustbanan är särskilt viktig. För 
Västmanland är fårdigställandet av Citybanan och utbyggnaden av fyra spår 
mellan Tomteboda-Kallhäll avgörande för bättre och effektivare 
pendlingsmöjligheter till Stockholmsområdet och för Västmanlands möjlighet att 
vara en del av den pågående regionförstoringen och dess utökade arbetsmarknad. 
Delen Barkarby-Kallhäll byggstartades 2012 och beräknas stå klart 2017. 

Delarna Kolbäck-Valskog och Arboga-Hovsta är andra sträckor som kommer att 
kräva åtgärder för att säkra tillräcklig kapacitet för person- och godstransporter. 

9.3.2 Örebro-Arboga/Kungsör-Eskilstuna-Södertälje-(Stockholm) 

Stråket omfattar väg E20 och Svealandsbanan. E20 är ett utpekat nationellt 
godsstråk som ingår i det europeiska transportnätets (TEN-T) utpekade stomnät. 
Stråket som helhet är också viktigt för den regionala och storregionala 
arbetspendlingen. Det är ett prioriterat kollektivtrafikstråk som trafikeras av 
tågtrafik samt med regional stombusstrafik i form aven kombination av 
landsbygdstrafik och expressbusstrafik mellan Köping-Kungsör-Eskilstuna. 
Stråket ingår tillsammans med E18, Mälarbanan och Västra stambanan i det så 
kallade Nyckelstråket som förbinder Stockholm och Göteborg via Skaraborg. 
Nyckelstråket är en central pulsåder för transportsystemet i landet och har en 
central betydelse för såväl person som godstransporter på väg och järnväg. 

Väg E20 är mötes fri väg mellan Arboga och Östertibble i Eskilstuna kommun. 
Därefter är vägen utbyggd till motorväg hela vägen till Södertälje och vidare mot 
Stockholm. Fordonsflödena varierar mellan 7 700 och 10 400 fordon per dygn, 
mellan Arboga och gränsen till Södermanlands län. 

Svea lands banan förbinder Södertälje med Eskilstuna, Kungsör och Val skog. 
Persontrafiken dominerar och godstransporter sker främst på sträckan mellan 
Eskilstuna och Valskog. Banan har dubbelspår mellan Södertälje Syd och 
Läggesta och mellan Eskilstuna och Folkesta. I övrigt har banan enkelspår hela 
vägen till Valskog. 

I Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delen mellan Folkesta och Rekarne vara nära I, vilket 
innebär att banan förväntas få hög störningskänslighet och stora problem att utföra 
underhåll. Delarna Läggesta-Eskilstuna och Rekarne- Valskog förväntas ha ett 
kapacitetsutnyttjande mellan 0,7 och 0,75, vilket innebär ett störningskänsligt 
system. 
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Brister och behov 
Väg E20 har betydligt lägre trafikflöden än väg E 18. Motorvägen E 181E20 
underutnyttjas, då länken Reutersberg-Gräsnäsl Arboga inte är utbyggd. Det är 
framför allt den tunga trafiken som fortsätter att köra genom Arboga tätort och 
gamla EI8 fram till Slyte trafikplats. 

I utredningen om kapacitetshöjande åtgärder för gruvnäringen i Ludvika och 
Grängesberg har stråket mellan Ludvika och Oxelösund pekats ut som möjlig väg 
för malmen att transporteras. Stråket går via Bergslagsbanan, Mälarbanan, 
Svealandsbanan och stråket mellan Sala och Oxelösund. För Västmanland är det 
viktigt med en fungerande arbetspendling mellan de två storregionala kärnorna 
Västerås och Eskilstuna. Eventuella godstransporter mellan Ludvika och 
Oxelösund får inte påverka utvecklingen av persontrafiken på Svea lands banan 
negativt, varför åtgärder för att klara gruvnäringens kapacitetsbehov även bör ta 
höjd för en utvecklad persontrafik längs dessa banor. Kapacitetshöjande åtgärder 
kommer då att krävas framförallt mellan Folkesta och Rekarne, men även mellan 
Rekarne och Valskog kommer kapacitetsutnyttjandet att vara högt 2030. 

9.3.3 Norrköping-Eskilstuna-Västerås-Sala-Gävle 

Stråket omfattar väg 56 (Räta linjen) och banstråket Sala-Flen-Oxelösund. Väg 56 
är ett utpekat nationellt godsstråk och viktigt för den regionala och storregionala 
arbetspendlingen. Stråket är ett prioriterat kollektivtrafikstråk med tågtrafik samt 
regional stombusstrafik mellan Sala och Västerås. Delen mellan Västerås och 
Eskilstuna trafikeras i huvudsak av tågtrafik. Expressbusstrafik finns också längs 
sträckan. 

Väg 56 har varierande standard. Delar av vägen är utbyggd till mötesfri väg, 
medan andra delar går längs grusåsar som fungerar som vattentäkt för en stor 
mängd människor. I Västmanlands län varierar trafikflödet mellan ca 2 400 -
21 000 fordon per dygn. Större delen av Räta linjen genom länet har ett trafikflöde 
på ca 7 000 - 9 000 fordon per dygn (20 l O års nivå). 

Stråket Sala-Flen-Oxelösund är en enkelspårig bana som går via Västerås, 
Kolbäck och Eskilstuna. Banan trafikeras av både person- och godstrafik genom 
länet och vidare mot Flen i Södermanlands län. På delen Flen-Oxelösund går idag 
enbart godstrafik. I Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delen mellan Sala och Västerås bli drygt 0,95, vilket 
innebär att banan förväntas få hög störningskänslighet och stora problem att utföra 
banunderhåll. Delen Eski Istuna-Flen ö beräknas ha ett kapacitetsutnyttjande på 
knappt 0,8, vilket tangerar hög störningskänslighet och problem att utföra 
banunderhåll. 

Brister och behov 
Väg 56 innebär en vägförkortning på fyra mil för trafiken mellan Norrköping och 
Gävle, jämfört med att åka via Stockholm. På sin väg korsar den Mälaren och 
passerar dessutom tre hamnlägen. Delen mellan Västerås och strax öster om Sala 
har byggts om till mötesfri väg. Delen mellan Sala och Heby har en vägplan som 

69 



LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR 2014-2025 

skickats för fastställelse. Delen mellan Stingtorpet och Tärnsjö i Uppsala län är 
den högst prioriterade etappen längs Räta Linjen. Vägplanen för projektet är 
överklagad till regeringen, men byggstart är planerad till 2014. 
Delen mellan Kvicksund och E 18 är en länk med låg standard, både med avseende 
på framkomlighet och trafiksäkerhet och bör skyndsamt byggas om till mötesfri 
väg. Sträckor med låg standard längs Räta linjen, där utredning av mötesfrihet inte 
startat, bör påbörjas snarast. Sträckan mellan Stora Sundby och Kungsör är en 
sådan viktig etapp. 

Söder om Sala korsar banan Sala-Flen Oxelösund den nationella riksväg 70 i en 
plankorsning. Det är en av få plankorsningar mellan järnväg och nationell väg 
som fortfarande återstår i landet. Om malmtransporter startar mellan Ludvika, 
Grängesberg och Oxelösund påverkas banan mellan Sala och Oxelösund och 
kapacitetshöjande åtgärder kommer att krävas, se stråket Örebro
ArbogalKungsör-Eskilstuna-Södertälje. 

Då kapacitetsutnyttjandet mellan Sala och Västerås kommer att vara mycket högt 
2030, enligt Trafikverkets prognoser för godstransporter, behöver en 
åtgärdsvalsstudie påbörjas under planperioden för ökad kapacitet längs banan. 
På sikt kommer banan troligen att behöva byggas ut med mötesspår. 

9.3.4 Uppsala-Sala-Avesta/Hedemora-Borlänge-Mora 

Stråket omfattar riksväg 70 och riksväg 72 samt Dalabanan. Stråket är viktigt för 
den regionala och storregionala arbetspendlingen. Godstransporter trafikerar 
riksväg 70 framförallt norr om Sala. Stråket är ett prioriterat kollektivtrafikstråk 
på delen mellan Sala och Uppsala med tågtrafik samt regional stombusstrafik som 
trafikeras av Upplands lokaltrafik. Salas geografiska läge innebär goda 
möjligheter att utgöra ett nav mellan södra Dalarna, Uppsala och Västerås. 

Riksväg 70 har en god standard genom länet, då den byggts ut till mötesfri väg 
från Sala och hela vägen upp till Borlänge i Dalarnas län. [ länet sammanfaller 
riksväg 72 med väg 56 mellan Norrköping och Gävle. 

Dalabanan förbinder Uppsala med Sala, Borlänge och Mora och mellanliggande 
orter längs banan. Banan är enkelspårig och trafikeras av både person- och 
godstrafik, där godstrafiken främst trafikerar delen norr om Sala. [ Trafikverkets 
godstransportprognoser fram till 2030 förväntas kapacitetsutnyttjandet på delarna 
Uppsala-Sala och AvestalKrylbo-Borlänge bli 0,71 respektive 0,76, vilket innebär 
ett störningskänsligt system. Sträckan Uppsala-Sala har ett högt 
kapacitetsutnyttjande. 

Brister och behov 
Brister kommer främst att uppstå på Dalabanan mellan Uppsala och Sala. 
Sala kommun arbetar tillsammans med Trafikverket för att se över 
plankorsningarna i Sala samt stationsområdet i Sala tätort. En åtgärdsvalsstudie 
kommer att starta under 2013, där även Länsstyrelsen kommer att delta. 
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9.3.5 Örebro-Skinnskatteberg-Fagersta-Norberg-Avesta-Gävle 
Stråket omfattar riksväg 68 och Godsstråket genom Bergslagen. Godsstråket 
genom Bergslagen är ett utpekat nationellt godsstråk som ingår i det europeiska 
transportnätets (TEN-T) utpekade stomnät. Banan trafikeras också av 
persontrafik. Längs riksväg 68 sker en stor andel godstranporter och det är också 
en viktig väg för regional och storregional arbetspendling. Stråket är ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk med regional stombusstrafik mellan Skinnskatteberg-Fagersta
Norberg och vidare mot A vestalKrylbo. 

Riksväg 68 är utbyggd till mötesfri väg mellan Avesta-Norberg-Fagersta. 
Trafikflödet varierar mellan ca 12600 fordon per dygn inne i Fagersta (2010 års 
nivå) till ca I 500 fordon per dygn söder om Riddarhyttan (20 II års nivå). Vid 
delen söder om Riddarhyttan och vid Kärrbo/Sundet-Björkviken är vägen som 
smalast. 

Godsstråket genom Bergslagen förbinder Storvik med Mjölby via Avesta, 
Fagersta, Frövi och Hallsberg. Banan är ett utpekat nationellt godsstråk som ingår 
i EU:s utpekade stomnät för godstransporter på järnväg. Den är tillsammans med 
Malmbanan, Stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan, samt Västra och 
Södra stambanan ett av landets största godsstråk. Persontrafiken längs stråket har 
ökat de senaste åren genom Tåg i Bergslagens trafikering av banan. Sträckan 
genom Västmanland är enkelspårig och av låg geometrisk standard. I 
Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delarna Storvik-Avesta/Krylbo, AvestalKrylbo-Fagersta, 
Fagersta-Frövi respektive Åsbro-Degerön i Örebro län bli mellan 0,83 och 0,9, 
vilket innebär att banan förväntas Ta hög störningskänslighet och stora problem att 
utföra underhåll. 

Brister och behov 
Riksväg 68 Gävle-Avesta-Norberg-Fagersta-Skinnskatteberg-Örebro är en viktig 
väg avseende såväl godstransporter som arbetspendling. Vid Fors i Avesta i 
Dalarnas län planeras riksväg 68 dras sex kilometer i ny sträckning öster om 
Forssjön, då Stora Enso Fors kartongfabrik behöver mer mark i anslutning till sin 
fabrik för att kunna expandera verksamheten. 

Sträckan som förbinder Skinnskatteberg, Fagersta, Norberg och Avesta är särskilt 
viktig för arbetspendling. Vägen kommer att öka i betydelse både med avseende 
på arbetspendling och godstransporter vid en eventuell gruvetablering i 
Riddarhyttan och Norberg. För riksväg 68 mellan Riddarhyttan och Fagersta bör 
en åtgärdsvalsstudie startas tidigt i planperioden, för att identifiera rätt 
målstandard för vägen. Plan upprättarna i Gävleborgs, Dalarnas och Örebro län har 
visat intresse för att göra en studie för hela stråket mellan Gävle och Örebro, för 
att skapa en gemensam bild och målsättning för stråket på längre sikt. 

De gruvor som kan komma att etableras i Riddarhyttan och Norberg ligger längs 
Godsstråket genom Bergslagen. Trafikverket har i en förstudie inom ramen för 
Bana Gods i Mitt utrett möjligheten att genom smärre trimnings- och 
effektiviseringsåtgärder och utbyggnad av mötes stationer öka kapaciteten för 
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nationella godstransporter utan att persontransporterna längs stråket påverkas 
negativt. Förstudien visar att målen inte kan klaras med enbart smärre åtgärder. 
Trafikverkets Kapacitetsutredning visar på medelstora kapacitetsbegränsningar 
längs stråket redan hösten 20 II, där skalan omfattar små, medelstora och stora 
begränsningar. Kapacitetshöjande åtgärder längs Godsstråket genom Bergslagen i 
syfte att fårbättra kapaciteten får existerande nationella godstransporter kommer 
även att gynna de godstransporter som genereras aven gruvetablering i 
Riddarhyttan och Norberg. Steget för att klara gruvtransporterna i den 
Västmanländska delen av Bergslagen kommer att vara lägre, då gruvnäringens 
behov av transporter redovisas i detalj. Då Godsstråket genom Bergslagen ingår i 
det utpekade stomnätet för godstransporter på järnväg förväntas den 2030 ha en 
standard som innebär säkrare transporter och mindre trafikstörningar samt 
smidigare och snabbare resor, varför det är mycket viktigt att tillräckligt med 
medel avsätts till banan under perioden 2014-2025 för att tillgodose behovet av 
godstransporter för såväl befintlig som kommande näringsverksamhet. 

9.3.6 Västerås-Fagersta-Ludvika 

Stråket omfattar riksväg 66 och Bergslagspendeln. Stråket är ett viktigt regionalt 
stråk för godstransporter och regional och storregional arbetspendling. Stråket är 
ett prioriterat kollektivtrafikstråk med tågtrafik samt med regional stombusstrafik 
mellan Västerås och Surahammar. 

Riksväg 66 kommer att vara utbyggd till mötesfri väg mellan Västerås och 
Fagersta i och med att etappen Surahammar-Sothällen byggs under 2013. Därefter 
är hela riksväg 66 genom Västmanland utbyggd till mötesfri väg, bortsett från 
delen mellan Fagersta och Smedjebacken i Dalarnas län. Trafikflödet varierar 
mellan 2 900 - 4 100 fordon per dygn mellan Fagersta och Smedjebacken, varav 
ca 15 procent tunga fordon (20 II års nivå). 

Bergslagspendeln sträcker sig från Ludvika, via Fagersta, Surahammar och 
Hallstahammar ned till Kolbäck där den ansluter till Mälarbanan. Banan är 
enkelspårig. Den trafikeras huvudsakligen av persontrafik, men har en inte 
oväsentlig godstrafik. Godstrafiken är både genomgående och lokalt genererad. 
Delen mellan Ludvika och Fagersta förbinder de två nationella godsstråken 
Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. 

[ Trafikverkets godstransportprognoser fram till 2030 förväntas 
kapacitetsutnyttjandet på delen Ludvika-Fagersta uppgå till 1,0, vilket innebär att 
banan förväntas få hög störningskänslighet och stora problem att utfåra 
banunderhåll. Delen mellan Fagersta och Kolbäck förväntas få ett 
kapacitetsutnyttjande på 0,77, vilket innebär ett störningskänsligt system. 

Brister och behov 
Utbyggnad av riksväg 66 mellan Fagersta och Smedjebacken är prioriterat för 
Västmanlands län. Utbyggnaden till mötesfri väg bör ske i samordning med 
Dalarnas län på samma sätt som skedde vid utbyggnaden av riksväg 68 till 
mötesfri väg mellan Norberg och Avesta. [ samband med utbyggnaden av vägen 
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bör även korsningen riksväg 66/riksväg 68/länsväg 250 vid Oti i Fagersta ses 
över, då denna korsning varit olycksdrabbad. 

Bergslagspendeln är viktig för arbets- och studiependling från länets norra del till 
Västerås och vidare mot Stockholm och Eskilstuna. Då trafikplan 2017 träder i 
kraft är avsikten att trafiken på Bergslagspendeln ansluts till trafiken på 
Mälarbanan på ett effektivt sätt som en del i regionförstoringen och en förstorad 
arbetsmarknad. Målsättningen är att utöka trafiken på Bergslagspendeln så att 
timmestrafik mellan Ludvika och Västerås och halvtimmestrafik mellan Fagersta 
och Västerås uppnås. Detta kan uppnås genom smärre åtgärder för att trimma och 
effektivisera systemet. Genom att förlänga mötes spåret mellan Brattheden och 
Ramnäs på delen Fagersta-Kolbäck, möjliggörs en effektivare fordonsanvändning 
så att fler turer kan köras längs banan med befintlig fordonsflotta. 

Bergslagspendeln kan komma att vara en del av ett funktionellt dubbelspår för att 
klara malmtransporterna mellan Ludvika och Grängesberg till Oxelösund. De 
mötesspår som finns idag längs banan är korta och förlängda mötesspår kan 
komma att krävas. Vid en etablering av gruvor i Riddarhyttan och Norberg 
kommer Bergslagspendeln att vara en viktig förbindelselänk mellan två av 
gruvområdena i Bergslagen. Banan förbinder de nationella godsstråken 
Godsstråket genom Bergslagen med Bergslagsbanan, vilka båda är nationella 
godsstråk. Om Bergslagspendeln mellan Fagersta och Ludvika rustas kan 
sårbarheten på de båda nationella godsstråken minskas, vilket innebär ökad 
robusthet och högre effektivitet för godstransporter på järnväg mellan norra och 
södra Sverige. 

Det finns också önskemål att redan idag använda Bergslagspendeln för 
godstransporter mellan Västerås och Ludvika. En åtgärdsvalsstudie bör startas fOr 
Bergslagspendeln, där banans potential för ökad arbets- och studiependling, dess 
eventuella del i en lösning för malmtransporter samt som förbindelselänk mellan 
två utpekade nationella godsstråk med potential att bidra till högre kapacitet och 
bättre robusthet för de nationella godstransporterna klarläggs . Studien bör leda till 
ett paket med åtgärder på kort och lång sikt. En sådan kartläggning bör också 
omfatta behov för befintlig näringsverksamhet längs banan, då det redan idag 
finns önskemål att i större utsträckning använda Bergslagspendeln för 
godstransporter mellan Västerås och Ludvika. En utgångspunkt måste vara att det 
ska finnas kapacitet för både utökad persontrafik och eventuellt tillkommande 
godstrafik. 

9.3.7 F agersta-Norberg-Hedemora/Falun-Rättvik 

Stråket omfattar riksväg 69. Den var tidigare en länsväg som under 2012 pekats ut 
som riksväg. Trafikflödet varierar mellan ca 2 100 - I 640 fordon per dygn 
mellan Norberg och Hedemora (2009 års nivå). Vägens bredd varierar mellan sex 
och nio meter. 

Brister och behov 
En förenklad åtgärdsvalsstudie bör genomföras för stråket i samarbete med 
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Dalarnas län för att klarlägga stråkets funktion och framtida standard. 

9.3.8 Kungsör-Köping-Kolsva-Fagersta 

Stråket omfattar väg 250. Stråket är viktigt för den regionala arbetspendlingen där 
sträckan Kungsör-Hed också är en viktig del av det strategiska vägnätet i länet. 
Stråket är ett prioriterat kollektivtrafikstråk mellan Kungsör och Köping med 
tågtrafik och regional stombusstrafik och mellan Köping och Skinnskatteberg 
(länsväg 596) med regional stombusstrafik med tågpassning i Köping. 

Vägen har en varierande standard. Mellan Kungsör och Köping är vägen 13 meter 
bred. Hastigheten är huvudsakligen 90 krn/h och trafikflödet varierar mellan ca 4 
800 fordon per dygn vid Kungsör till 7 700 fordon per dygn i Köping (2009 års 
nivå). Mellan Köping och Kolsva är vägen nio meter bred. Trafikflödet varierar 
längs denna sträcka mellan ca 5 700 fordon per dygn i söder och ca 2 500 fordon 
per dygn vid Kolsva (2009 års nivå). Norr om Kolsva är vägen mindre än sex och 
en halv meter bred och trafikflödet är ca I 700 fordon per dygn vid Hed och 750-
850 fordon per dygn norr om Hed mot riksväg 68 i Fagersta (2009 års nivå). 

Brister och behov 
Vägen mellan Kungsör och Köping är primär transportväg för farligt gods. Det är 
en viktig väg för arbetspendling mellan Köping och Kungsör, där kollektivtrafik
myndigheten planerar att utöka antalet turer längs vägen. En vägplan har tagits 
fram för ombyggnad till mötesfri väg. Om vägen inte byggs om till mötesfri väg 
kommer hastigheten på sikt att sänkas till 80 km/h. 
Mellan Köping och Kolsva är vägen nio meter bred. Längs vägen går en belyst 
gång- och cykelbana, skild från vägen. Längs denna sträcka är hastigheten 90 
km/h. På sikt kommer hastigheten att sänkas till 80 krn/h om den inte byggs om 
till mötes fri väg. Norr om Hed och hela vägen till riksväg 68 i Fagersta är 
hastigheten 80 km/h. Vägen kan komma att öka i betydelse för såväl 
godstransporter som arbetspendling vid en gruvetablering i Riddarhyttan. 

9.3.9 (Väg 56)-Kolbäck-Hallstahammar-Surahammar-Ramnäs 

Stråket omfattar väg 252 och förbinder bruksorterna Ramnäs och Surahammar 
med E 18 i söder samt i förlängningen EskilstunaINorrköping via riksväg 56. 
Vägen är en viktig väg för näringsliv och boende i Surahammar och 
Hallstahammar. Den är i huvudsak sex till sju meter bred och trafikflödet varierar 
norr om E 18 från ca I 300 till ca 4 300 fordon per dygn (2009 års nivå). Andelen 
tung trafik varierar mellan 11-14 procent. Söder om E 18 är trafikflödet ganska 
jämnt fördelat med ca 3 500 - 3 600 fordon per dygn, varav 13 procent tung trafik 
(2009 års nivå). 

Brister och behov 
Väg 252 mellan Hallstahammar och Surahammar är en gammal åsväg med en 
bredd som varierar mellan sex och sju meter samt med en hastighet som varierar 
mellan 50 och 70 km/h. Vägen är rekommenderad sekundär transportväg för 
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farligt gods, samtidigt som den passerar skyddsområden för vattentäkter i både 
Hallstahammars och Surahammars kommun. Vägen planeras att byggas i ny 
sträckning mellan Hallstahammar och riksväg 66 strax söder om Surahammar. 
Stena Recycling har koncentrerat sin verksamhet till Hallstahammar. Antalet 
tunga transporter som leds genom bostadsområden i Hallstahammar har därmed 
ökat markant. En ny anslutning till den nya väg 252 norr om Hallstahammar 
kommer att medföra att transporterna leds utanför tätorten. 

Trafikflödet norr om väg E 18 och vidare mot Hallstahammar har trafikflöden som 
kan motivera mötesfri väg. Trafikverkets prognoser för persontransporternas 
utveckling fram till 2030 visar att trafikflödet kommer att öka längs väg 252 norr 
om EI8 och vidare mot riksväg 66 söder om Surahammar om vägen byggs ut till 
mötesfri väg. Mellan Kolbäck och Sörstafors går en gång- och cykelväg, skild 
från vägen. Cykelväg finns också mellan Kolbäck och Strömsholm, av lite lägre 
standard. Det finns önskemål om utbyggd gång och cykelväg från EI8 och vidare 
in mot Hallstahammar. 

9.3.10 Örebro-Skinnskatteberg-Ramnäs 

Stråket omfattar väg 233. Den är en viktig väg för näringslivet samt för 
arbetspendlingen till och från Skinnskatteberg. Dess betydelse för såväl 
godstransporter som arbetspendling kan komma att öka vid en gruvetablering i 
Riddarhyttan. Trafikflödet är längs större delen av vägen ca I 200 fordon per dygn 
(2009 års nivå). Befintlig väg är ca 35 år gammal och har god standard med 
avseende på linjeföring och siktförhållanden. Vägen är sju till åtta meter bred. 

Brister och behov 
Hastigheten är idag 90 krn/h men kan på sikt komma att sänkas till 80 km/h om 
inte vägen byggs ut till mötesfri väg. 

9.3.11 Södertälje sluss och Mälarfarleden 

Planering av Södertälje slussIkanai med tillhörande farledsåtgärder pågår. 
Underlag för miljöprövning håller på att tas fram och miljöprövning kommer att 
ske under 20 13. Sedan Mälarfarleden fördjupades i början av I 970-talet har 
godset i Mälarsjöfarten legat kring fyra till fem miljoner ton per år. Samtidigt har 
antalet anlöp halverats på grund av att fartygen blivit allt större, vilket inneburit 
att de allt eftersom inte kunnat trafikera Mälaren. 

Södertälje sluss och åtgärderna i Mälarfarleden är viktiga för Västmanlands län, 
vilket inte minst visar sig i den sam- och medfinansiering som länet bidrar med. I 
den regionala infrastrukturplanen 20 I 0-2021 avsätts 100 mkr under planperioden 
(drygt 13 procent av tilldelad ram), Västerås och Köpings kommuner bidrar med 
totalt 90 mkr och Sjöfartsverket avsätter 200 mkr av egna medel, av de totalt 1,5 
miljarder som projektet är kostnadsberäknat till. För länet är det av stor vikt att 
projektet ligger kvar i den nya nationella planen 2014-2025 med samma tidplan 
som i gällande nationell plan. 
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Utbyggnaden av Södertälje sluss och åtgärderna i farleden ger en väsentligt ökad 
säkerhet. Farleden breddas och fårdjupas, vilket ger en större säkerhetsmarginal 
mellan fartygen och farledens botten, samtidigt som modernare och säkrare fartyg 
kan trafikera leden. 

Genom åtgärderna vid Södertälje sluss och i Mälarens farled möjliggörs en 
effektiv godshantering via sjöfarten och Mälarens hamnar. Mälarsjöfarten kan 
vara en del i skapandet av ett trafikslagsövergripande transportsystem där gods 
överförs från väg och järnväg till sjöfart. Mälarsjöfarten kan också bidra till ökad 
kapacitet genom att avlasta väg- och järnvägsnätet närmast Stockholm, då gods 
som ska transporteras vidare genom Sverige kan transporteras tio mil in i landet 
via sjötransporter för att därefter lastas om till väg och järnväg får vidare transport 
till slutdestinationen. 

9.3.12 Övriga länsvägar 

Länet har också ett antal övriga länsvägar som har en omfattande trafik eller är av 
särskild strategisk betydelse. Av dessa kan nämnas väg 596 som tillsammans med 
väg 250 mellan Köping och Hed utgör en strategisk länk får transporterna mellan 
Köping och Skinnskatteberg och som också ingår i ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk med regional stombusstrafik. 

Väg 596 är i huvudsak en åsväg med en vägbredd som varierar mellan sex och sex 
och en halv meter. Trafikflödet är ca 700 fordon per dygn (2004 års nivå). 

Runt Västerås finns det ett antal länsvägar ut till kommunens större tätorter, som 
har betydande trafikflöden. Vägarna utgör viktiga länkar för att binda ihop 
tätorterna med centrala Västerås. Det gäller till exempel vägarna ut till Skultuna, 
Tillberga, Tortuna, Irsta och Dingtuna. Trafikflödena på dessa vägar varierar 
mellan 2 000 och 5 000 fordon per dygn (2003 och 2007 års nivå) och till flera av 
orterna finns cykelväg. Längs dessa vägar finns också regional kollektivtrafik som 
möjliggör framförallt arbets- och skolpendling. 

9.3.13 Övriga järnvägar 

Norbergsspåret Ängelsberg-Snyten-Kärrgruvan är enkelspårigt och har mycket 
låg standard. På sträckan Ängelsberg-Snyten finns trafiklednings- och 
trafiksäkerhets system och sträckan är elektrifierad. Sträckan Snyten-Kärrgruvan 
saknar dock automatiskt trafikledningssystem och den är heller inte elektrifierad. 
Delen Snyten-Ängelsberg trafikeras enbart av genomgående godstrafik. Den norra 
delen av banan används enbart av turisttrafik sommartid. Det finns önskemål om 
att uppgradera banan mellan Snyten och Kärrgruvan till högsta bärighetsklass och 
även elektrifiera den. En uppgradering skulle innebära att ett antal företag i 
Norberg skulle kunna överföra sina transporter från lastbil till järnväg. 
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9.3.14 Gång- och cykelvägar 

Flertalet tätorter i Västmanland är aven sådan storlek att cykel är ett attraktivt 
trafiks lag längs särskilda gång- och cykelvägar eller i samtrafik på lågtrafikerade 
gator och vägar. Flera av länets kommuner arbetar aktivt med utbyggnad av 
cykel vägnäten och särskilt Västerås har en lång tradition när det gäller att cykla i 
stadsmiljö. 

För det regionala cykelvägnätet finns inga utpekade strategiska stråk för cykel. 
Länsstyrelsen har dock startat upp ett arbete tillsammans med Trafikverket och 
Kollektivtrafikmyndigheten för att ta fram en regional cykelstrategi och en 
utbyggnadsplan för cykelvägnätet i länet. Arbetet kommer att utvecklas till att 
involvera kommunerna, så att samplanering kan ske av gång- och cykelåtgärder 
på det regionala och kommunala vägnätet. För att cykeln ska bli ett attraktivt 
alternativ till bilen för de korta resorna behövs inte bara cykelvägarna utan även 
till exempel sammanhängande cykelnät över administrativa gränser utan felande 
länkar, tydlig vägvisning, funktionella cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder, 
pendlarparkeringar och hållplatser samt inte minst ett fungerande underhåll av 
cykelvägarna. 

En erfarenhet av utbyggnaden av mötesfria vägar i landet är att möjligheterna för 
oskyddade trafikanter att röra sig längs och tvärs vägarna upplevs ha försämrats. 
Även i Västmanland finns ett behov av att se över möjligheten att gå och cykla 
längs delar av de vägar som byggts ut till mötesfria vägar. Arbetet med den 
regionala cykelstrategin kommer att visa behovet av gång- och cykelvägar längs 
det regionala vägnätet, men bedömningen är att behovet av cykelåtgärder är 
relativt stort i länet. 

9.4 Funktionella noder 

9.4.1 Hamn- och terminalverksamhet i Västmanland 

Parallellt med Sjöfartsverkets projekt Södertälje sluss/kanal och Mälarfarleden 
förbereder sig Västerås stad och Köpings kommun genom att se över vilka 
åtgärder som krävs i och i anslutning till hamnarna i Västerås och Köping för att 
kunna öka kapaciteten när Södertälje sluss och farleden är ombyggd. 

För att uppnå största utväxling av projekt Södertälje sluss är det nödvändigt med 
fungerande och effektiva anslutningar mellan hamn och anslutande järnväg och 
vägar, t ex. nya och utvecklade anslutningar från Mälarbanan till hamnområdena i 
Västerås och Köping, om byggnation och elektrifiering av spår inne i 
hamnområdena samt uppställningsspår inom Västerås hamnområde och 
förstärkning av kajer och fördjupning av hamnbassängen i Västerås. 

Västerås stad har fattat beslut om en handlingsplan för utveckling av Västerås 
hamn. Av handlingsplanen framgår att åtgärder som kommunen själv råder över 
ska påbörjas 2014 och genomföras kontinuerligt, där vissa delar ska vara 
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avslutade 2017. 

9.4.2 Västerås resecentra 

När Citybanan är fardigställd och Trafikplan 2017 successivt genomfors kommer 
sannolikt kapaciteten på Västerås bangård inte att räcka till. Antalet spår är for få 
for att klara den forväntade pendeltrafiken på Mälarbanan, Bergslagspendeln och 
stråket från Sala vidare ner mot Eskilstuna och Norrköping. I Västerås stad pågår 
ett stadsutvecklingsprojekt där Västerås resecentra ingår. Västerås resecentra ska 
utvecklas och byggas ut fOr att klara nuvarande och framtida reseströmmar. En 
utredning for att klarlägga behovet av spårkapacitet genom Västerås och på 
stationsområdet pågår och beräknas vara klar under 2013. En fOrsta etapp planeras 
stå klar till 2017 då Citybanan fardigställs. 

9.4.3 Västerås flygplats 

Västerås flygplats ägs av Västerås stad. Flygplatsen har idag linjetrafik till 
London, Barcelona, Malaga, Alicante och Palma de Mallorca samt chartertrafik. 
Under sommaren avgår också inrikesflyg till Visby. Dessutom finns idag en 
omfattande flygfraktverksamhet. 

Västerås flygplats är av nationellt intresse for flygtrafiken genom att flygplatsen 
har möjlighet att i särskilda situationer ta hand om flygtrafik som normalt 
trafikerar Arlanda. Flygplatsen ligger i direkt anslutning till El8 i östra Västerås. 
Då E 18 mellan Västerås och Sagån är utbyggd till motorväg 2014 kommer det att 
vara motorväg hela sträckan från Västerås till Stockholm. 

Västerås stad utreder under 2013 båda sina flygplatser, Västerås flygplats och 
Johannisbergs flygplats. Flygplatsutredningen kommer att vara ett viktigt 
beslutsunderlag for det fortsatta strategiska arbetet med flygplatserna. 

Västerås flygplats är utpekat som riksintresse fOr luftfartens långsiktiga 
kapacitetsbehov i Stockholm-Mälarregionen. Det innebär att även om 
flygplats verksamheten läggs ner, så får flygplatsen och dess influensområde inte 
användas for verksamhet som är i konflikt med flygets behov. Utredningen som 
Västerås stad genomfor syftar till att få fram ett brett samlat underlag for beslut 
om flygplatsområdenas framtida inriktning t ex. med avseende på dess betydelse 
for Västerås som logistiknod for person- och godstransporter samt allmänflygets 
utveckling inklusive bruksflyg, taxiflyg, privatflyg och skolflyg. Beroende på vad 
utredningen kommer att visa kan det i framtiden finnas behov av komplettering av 
terminaler med vänthall, åtgärder fOr ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken for 
funktionshindrade m m. 
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Bilaga 1 Samlad effektbedömning av planens åtgärder 
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Måll Atgärdsområde 
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Bilaga 2 Samlade effektbedömningar för planens 
namnsatta åtgärder 

De samhällsekonomiska kalkylerna och samlade effektbedömningarna för 
planens namnsatta åtgärder genomgår under juni månad 2013 kvalitetskontroll 
hos Trafikverket. Av den anledningen kan de inte redovisas i remissversionen av 
länsplanen. En kortversion av de samlade effektbedömningarna kommer att 
bifogas planen inför beslut 2014. 
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REMISS: LÄNSTRANSPORTPLAN FÖR INFRASTRUKTUR I GÄVLEBORGSLÄN 2014·2025 

24 juni till 16 september 2013 ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
ny länstransportplan för Gävleborgs län. Remissvaret sänds till 
info@regiongavleborg.se eller via post till Region Gävleborg, Box 834, 801 30 
Gävle. 

Länsplanen är ett politiskt dokument som fastställer åtgärdsplaneringen för länet. 

Ambitionen i förslaget för regional infrastruktur är att skapa ett transportnät som ökar 
tillgängligheten för länets invånare och besökare. Ett betydande fokus läggs därför på ett mera 

hållbart resande genom ökade satsningar för kollektivtrafik samt gång och cykel. Det betyder att 

transportsystemet tillgängliggörs för fler grupper i samhället. Det handlar om att kvinnor, män, 
tlickor och pojkar ska ha samma möjligheter att resa oavsett ålder, socioekonomisk tillhörighet, 

ekonomi, funktionsnedsättning, tillgång till fordon med mera. 

En målsättning för att nå en ökad regional tillväxt är att genomföra insatser som möj liggör ett 

mera hållbart resande inom regionen och över länsgränserna. Syftet är, att där det är möjligt, 
korta ner restider för att möjliggöra att funktionella arbetsmarknadsregioner i länet och utanför 

kan växa ihop på ett långsiktigt hållbart sätt. I synnerhet tåg är då det transportsätt där en 
betydande restidsförkortning är möjlig. På de sträckor där järnväg saknas eller finns i ett sådant 

geografiskt läge att den inte sammanbinder målpunkter i tätorterna kan snabbuss vara ett 
alternativ. 

I enlighet med nationellt plansystem för infrastruktur delas åren in i intervaller om 1·3 år, 4·6 år 
samt 7·12 år. Förutom angelägenhetsgraden görs indelningen efter hur långt framskriden 

planeringsprocessen är alternativt om det är objekt som inte kräver omfattande utredning och 

planläggning. En årlig översyn kommer att ske samt en genomgripande revidering av planen 
vart fjärde år. 
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Sammanfattning 
Länstransportplanen för transportinfrastruktur omfattar åren 2014-2025. Den är ett politiskt dokument som 

fastställer åtgärdsplaneringen för länet. 

Ambitionen med länsplanen för regional infrast ruktur är att skapa ett transportnät som ökar tillgängligheten för länets 
invånare och besökare. Ett betydande fokus läggs därför på ett mera hållbart resande genom ökade satsni ngar för kollektiv· 

trafik samt gång och cykel. Det betyder att vi tillgängliggör transportsystemet för Her grupper i samhället. Det handlar om 

att kvinnor. män. flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att resa oavsett å lder, socioekonomisk tillhörighet. ekonomi. 

funktionsnedsättning, tillgång tii! fordon med mera. 

En målsättning för att nå en ökad regional till växt är att genom fOTa insatser som möjliggör ett mera hållbart resande inom 
regionen och över länsgränserna. Syftet är, att där det är möjligt. korta ner restider fOr aU möjliggöra att funktionella arbets

marknadsregioner i länet och utan fOr kan växa ihop på ett långsiktigt hållbart sätt. J synnerhet tåg är då det transportsätt där 

en betydande restidsförkortning är möj lig. På de sträckor där järnväg saknas eller finns i ett sådant geografiskt läge att den 
inte sammanbinder målpunkter i tätorterna kan snabbuss vara ett alternativ. 

I enlighet med nationellt plansystem för infrastruktur delas åren in i intervaller om 1-3 år, 4-6 år samt 7-12 år. Förutom an

gelägenhetsgraden görs indel ningen efter hur långt framskriden planeringsprocessen är alternativt om det är objekt som inte 

kräve r omfattande utredning och plan läggning. En årlig översyn kommer att ske samt en genomgripande revidering av planen 

va rt fjärde år. 

Objekt 2014-201 6 2017-2019 2020·2025 SUMMA 

Ålgcirdspaket Sundsvall - Hudiksvall - Sbderhamn - Gavle - Stockholm 18 9 136 169 ...................................................................................... ............. .......... ...... ....... ... ............................................... ............................. ...... 
Gävle hamn 3:? 15 4 51 
Åigä'r'ds'Päk~; 'H'~f~'r'~ . ~ 'S'~~'d~ik~~ .: 'Gä~l~ , .. , . ... ... .. . .... ... . ... .... .. ... ..... .... .. .. .. ";~" " " "............ . .... 14:5"" ..................... 13 .. ·· .. · .. ·,,· .. .. "" ..... 3si,5"'" ...... . 
Åigä'r'd;Päk~i T Ö~~~b~;;'" B~il~ä; '''lj'~~äl' .................................... , .. , .... ··6;· .. ··· ..... .......... .. .. ö·· ................ .. ........ ,; .... .. .. .. .. " ... .... .. ... "72'· .. · ..... , ... . 
Ktgä~d;Päk~i 'Ed~bY~ '~ 'B~il~ä~' ~ 'i;öd;;'h~~~"{: ' H~'d;k~~~lij'''' . .. .. . .. ......... .... .. ;;7:5 .. ········· .. ····· .... 50·" .. · .. ·"·, .. · .. ,, .. .. · "5·· ...... · .. .. · .. ·· ., ....... · ä~;,5·· .. ..... .. . . 
Åigä';ds'Päk~i 'H'~di'k~~åij :. Lj~~d~',' ~ 'Hä~i~'d~I~~' ... , .................................. ,. . . ö'" ..... .. ........... .. "2'4'·' ....... ' ......... ..... "2ä· .. ·· .. ·· ...... ", ........ 52 .. · .. · ...... · ... 
Åigä'r'ds'päk~i 'g~~~~f~;i 'Lj~~d~j' ...................................... ,..... .... . ... ..... .." ii"" ... ........... .. . ,. ·så .. ·· .. ,., ......... ..... .. "å' .. " .......... ~ .. ", ...... '73·" ............ . 
Åigä'r'd~~k~i o~k~i~' :. s~~d';;'k;;~' ........ ................................. ,.... ... . .. .. . .. Ö .. · .. • .. • .. •• .. ·· .... . • "Ö' .......... , ........ , ....... eö:; .. ·· .......... T ...... · 6Ö,S· .. ·· .. .. ... . 
............. , ... , ..... , ............ " ........ ", .. , ........ , .. , .. ,., .. , .. , .. " .. ,.".""."." ... ................. .. ....... ...... , ...... , ...................... , ....... , ..................................... , 
Gång. och cykelåtgärder utover åtgärdspaketen 28 25 85.5 138,5 ....................................... ,., ..... , ........................... , ... , .. , .... , .. ...... , .. , ............... .........• .. ............ , .. .. , .... , .................... , ................................... . 
~.~~I~~.t~~.t:~~~~~?~~~?!. ~:~~. ~~~?~~~??~~t.~~ ................ , ... ......... ..... ... ... . .. . .. ~~;~. . ...... ....... .. . .. ,!? ......... , .. .. .. , ......... ~~ ....... , ... ~ .............. ~~:: ............ . 
Steg l -åtgärder utöver åtgärdspaketen :? lo5 :il 6,5 
M;~d;~' t;äfik~äk~~h~t'~åigä~d~; ~iö~~~' å'tgä;d;P~k~i~~ ' . ... ... .... ... .. ..... . ..... . .. ... ·;5.... ... ... ........ ... "'''9'' , ..... " .... ............ ··&0 .. .. ··· .. · .. ·· .. ····· ..... 54· .. · .... ·· .. · .. . 
................. , .. , .. , ........ , ... " .. , .... "., ... , ..... ,., .. , .. , ... "." .. "."., .. , .... , .. " ... .... , ............. , ......... ............... , .. .... , .. , ........... , ... ' .............. ... , ... , .. , ........ , ... ". 
Enskilda ...agar 15 29 58 

!?':I!!'! !!!~ .... .............................. ".. . . .. .. .. ... ..... ... . . .. . ... .... ... ... .. .. ~~?.. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. ~~,q ............... .......... 1~H ............... .......... ~~.~ ............. , 
t;!~,~ ............................................................................................... , ......... , ....... .. .............. ..... ... ........ , .. .... . " ................... .......... ~.~ ............. . 
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F6rdelning av medel per dtgtirdsområde 

Atgärdspaket Sundsvall - Hudiksvall - Söderhamn - Gävle - Stockholm 

liIIII Gävle hamn 

Åtgärdspaket Hotors - Sandviken - Gävle 

.... Åtgärdspaket Tönnebro - Bollnäs - Ljusdal 

Åtgärdspaket Edsbyn - BoUnäs - Söderhamn (- Hudiksvall) 

Åtgärdspaket Hudiksvall - Ljusdal - Härjedalen 

.. Åtgärdspaket genomfart Ljusdal 

Atgärdspaket Ock el bo - Sandviken 

.... Gång- och cykelåtgärder utöver åtgärdspaketen 

KOllektivtrafikåtgärder utöver åtgärdspaketen 

.... Steg 1-åtgärder utöver åtgärdaspaketen 

.. Mindre trafiksäkerhetsåtgärder utöver åtgärdaspaketen 

Enskilda vägar 

5 

Fördelning av medel per transports/ag 

.... Gång- och cykelåtgärder utöver åtgärdspaketen 

Kollektivtrafikåtgärder utöver åtgärdspaketen 

liIIII Steg 1-åtgärder utöver åtgärdaspaketen 

Övrigt 

Gång- och cykelåtgärder avser åtgärder för att underlätta 

dessa transporter. Exempelvis passager, belysning vid 
befintliga stråk eller förbindelser mellan viktiga mål

punkter. 

KolJektivtrafikåtgärder avser åtgärder för att förbättra 

kollektivtrafiken. Exempelvis rörbällrad tillgänglighet 

vid hållplatser, pendlarparkering eller nytt stationsläge . 

Steg l-åtgärder avser åtgärder som påverkar behovet av 
resor. Exempelvis marknadsföring av kollektivtrafik i 
samband med ombyggnationer. test-res-kampanjer el ler 
samhäl lsp laneri ng. 
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Kommunstyrelsen 

Fastigheten Sala Åshagen 13 

l (2) 

SALA KOM U . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -08- 2 6 

1987 upprättades ett exploateringsavtal mellan ägaren till stadsägorna 862, 
873+874, Eksjöhus AB, och Sala kommun för att möjliggöra byggande av ett 
villaområde. En ny stadsplan upprättades och antogs. 
Genom en lantmäteriförrättning reglerades mark mellan Sala kommun, en pri
vatperson och Eksjöhus AB för att möjliggöra avstyckning av tolv nya bostads
fastigheter, Åshagen 1,2, 4-12 och 14. Stadsäga 873 omregistrerades till Åsha
gen 3 och stadsäga 862 till Åshagen 13. 

Enligt exploateringsavtalet, § 2, skulle exploatören överlåta till kommtmen med 
full äganderätt och utan ersättning de delar av stadsägan 862 och 874, som enligt 
stadsplanen skall ingå i gata eller annan allmän plats eller kvartersmark, åtgär
den är utförd. 
På fastigheten Åshagen J3 bildades en gemensamhetsanläggning för naturpark 
och upplåtelse för kommunala ledningar. Åshagen 13 har ingen andel i gemen
samhetsanläggningen utan upplåter enbart marken. 
Exploatören, Eksjöhus AB äger fortfarande fastigheten Åshagen 13 som helt 
består av naturområde där delägarna i gemensamhetsanläggningen har hand om 
underhåll och skötsel av naturmarken. Delägare i gemensamhetsanläggningen är 
omkringliggande fastigheter. 

Fastigheten är taxerad som industrienhet, gatu- eller parkmark. Taxeringsvärdet 
är O kronor. 

Enligt kommunens gamla karteringar av avfallsupplag har det inte funnits något 
sådant på fastigheten, det finns heller inga uppgifter i länsstyrelsens MIFO
databas, (Metod för Inventering av Förorenade Områden) om annan verksamhet 
som bedrivits där. Troligtvis finns det spår av gruvverksamheten i marken. 

Eksjöhus AB har nu upprättat ett gåvobrev där de överlåter fastigheten Åshagen 
13 till Sala kommun. Det är den enda fastigheten företaget har kvar i området 
och de anser att Sala kommun är en lämpligare fastighetsägare. 

SALA KOMMUN Postadress 
Org.nr Box 304 
19-21 2000-2098 733 25 SALA 

Besöksadress 
Stadshuset 
Stora Torget 

Telefon 
0224-744000 Vx 

Telefax Plusgiro 
0224-18850 123910-2 



Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen beslutar att före
slå kommunfullmäktige 

att ta emot fastigheten Åshagen 13 som gåva. 

att handlingar i ärendet undertecknas av kontorschefen för samhällsbyggnads
kontoret. 

Sala kommun 

\I ,/1 
/11~~ 

Yvonne Fahlman 
Markingenjör 
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Eksjöhus AB 
Box 255 
57523 Eksjö 

Givare 

Gåvotagare 

GÅVOBREV 

Eksjöhus AB, 556040-1597 
Box 255 
57523 Eksjö 

Sala Kommun, 212 000-2098 
Box 304 
73325 SALA 

Till Sala Kommun överlåter vi härmed som gåva fastigheten Åshagen 13, Sala Kommun. 

Fastigheten skall tillträdas omgående. 

Eksjö 2013-06-03 

Daniel Erkenborn 

Ovanstående givares namnteckning bevittnas 
,""1 , . 
. '.! { ' r ,~ 

~U;U.J~\.;\..,.~ 
•• . t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••• •••••• 

Gåvotagare: 

Ovanstående gåva mottar vi med tacksamhet. 

Sala 2013-06-03 

Sala Kommun 
Namnförtydligande: 
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Kommunstyrelsen 

Optionsavtal SeniorvilIan 

Seniorvillan har med sitt boendekoncept som riktar sig till de något äldre visat 
intresse för Ängshagen. Förslag till lämplig placering är fastigheterna Lodjuret 
I, 2, 8 och 9 som gränsar mot Salabostäders område. Se bilaga l. 
Byggnaden är i ett plan och utfört som ett parhus med en boendeyta på 
ca. 90 kvm per lägenhet. Se bilaga 2. 

Optionsavtalet är ett verktyg för Seniorvillan att tidigt i processen kunna gå ut 
och undersöka intresset för deras koncept i Sala. 
Tomterna säljs i enlighet med praxis till nuvarande taxeringsvärde men med 
skillnad att det finns två köpare på vruje fastighet. Var och en köper 
"del av" Lodjuret I osv. för motsvarande halva taxeringsvärdet. 
Nuvarande detaljplan medger enbart friliggande hus så det krävs även beslut 
om planuppdrag för att upphäva egenskapsbestämmelsen som säger att endast 
friliggande hus lar uppfOras. 
För att möjliggöra parhuskonceptet krävs avstyckning som bekostas av köpa
ren. Extra VA anslutningspunkt bekostas av köpare och upprättas av kommu
nen efterhand. 

Om Seniorvillan inte bygger ett visningshus så utgår ett vite på 50 000 kronor. 

Sedan kommunen gjorde detaljplanen har beslut tagits att sänka Sala kommuns 
platsspecifika riktvärden på bly från 550mg/kg till 110 mg/kg så att ev. sane
ring av icke hårdgjorda ytor ombesörjs och bekostas av kommunen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar: 

att att uppdra till Planering och utveckling att genom ändring av detaljplan 
upphäva egenskapsbestämmelsen som säger att endast friliggande hus 
får uppföras. 

att upprätta optionsavtal med Seniorer Hus & Hem SHH AB, org. nr. 
556728-4350 för fastigheterna Lodjuret 1,2, 8 och 9 t.o .m. 2014. 

att optionsavtal tecknas av kommunstyrelsens ordförande. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING 
Planering & Utveckling 

Anders Dahlberg 
Markingenjöri tf enhetschef 
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AktbilagQ. KA I 

Ärendenummer: UI22SI 
Orig.fonmll: A3L 

0 0° 
Avstyckning frAn Kristina 4: 14 

'\\ 
Kommun: Sala 
LAn: VAstmanlllnd 

o 10 20 30 40 50 
h",,,,,,1 I I I I Susanne Ojcsund 
Meter 1:1 000 Förrlltlning:slantmtuare 

Akt 1981-1754 



Sentorvillor.se 
Miljövänligt boende 
för Seniorer 

Senior villor har skapats av Seniorer för 
Seniorer och är ett företag som 
specialiserat sig på marknära. bekvämt 
och tryggt boende. 

öppnen planlösningen som ger rymd och 
bekväm tillgång till de utrymmen och 
funI..'lionCI' SOIlJ man ha .. lJ~hov av såsum 
kök. bad· & tvättrum och övriga rum. 

Samverkan sker med kommuner och dess 
Hemtjänst. Sen.iorvillor verkar aktivt för att 
kompletterande service kan ske genom 
hushållsnära tjänster "Rutavdrag" 

Våra Hus 

Boendeytan är 90.0 hm och med 
inglasad uteplats · under samma tak 
ä 14 kvm . blir den disponibla 
"boendeytan" 104 kvm. 

Frim vardagsrummet kommer man direkt 
ut till uteplatsen. 

Självklart är entren lättillgänglig och under 
tak. 

R~'illligl isolerat garage med 
eldriven garageport. 

I del isolerade förrådet - 9,4 kvm . finns 
plats för arbetsbänk m.m. 

Kok, ca 10.5 m~ 
Vudllgsrum. GJ 31 m t 

SO\'rum l , ca 12,9 m"' 
Sovrum 2. ('a 12.1 m"' 
Hall, ( S 9.3 m' 
badnlDl/[\'8n, C'R 8,2 mi 
G:;snoalett, til 1.5: m:.! 
Klildkammcsre, ca 1.7 m"' 

Byggnads!)-p: l plan 
Gru nd: P1atta ~ mark 
Stomme: Tnl 
Fasad: Sla~dc alL iiggimdc lräpand alL pUlS. 
Takllcklädnad: Re tongpannoT 
Fönster: 3-gras, alumfntmD l;;Uldd utsida 

Utephus.: mgla!:Hitl 
T'lJml:- friköpt, tomt anlagd med gräsmat ra 
{liaU{]f aJt. asfalt UH garage O(h ~mrtfo. 
Gr~s p.\ Ö'o'r{ga )'tor, 
GarClge Jso[eraf ca 25,6 mil, 
Förritd is.oJcI'in 9,-1 m l 

Villorna är milj Ö anpas sade 
Seniorvillof är byggda (ör ett bra inomhusklimat och 
låg energianvändning. Kosmad för uppvärmning och 

varmvatten är endast ca 6000:- per är. 

Energisnålt 
Endast ca 1750;-jmän i driftskostnader. 

Boendekostnaden från ca 5 500 kr/män ink!. 
driftskostnad och egen kontantinsats av SOO 000 kr. 

En h:;JX l dm~ldgl! .1 .. UJI..Io dl i :mn 
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Planering- och utveckling 

Disponenten 1 
Sala kommun, Västmanlands län 

1(4) 
2013-08-28 

PLANUPPDRAG 

KSLU 
201X-XX-XX 

SALA KOMMU . 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -08- 2 7 

ANSÖKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG 

Programområdets läge 

Plandata 
Fastighet/område: Disponenten 1, samt del av Kristina 4:5 

Ägare: Housinggruppen i Mälardalen AB 

Sökande: Housinggruppen i Mälardalen AB 

Areal: ca 1,3 ha 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Planering- och utveckling 



Syfte 

Sökanden önskar ändra användningen av stallet frän 
bostadsändamål till näringsverksamhet (kontor) . Man vill även 
utöka fastigheten i nordväst för att möjliggöra nyentresida till 
stallet, ny infart och parkering. 

'~' " 

Figur 1, Sökandes illustration 

2(4) 
DISPONENTEN 1 

PLANUPPDRAG 



Gällande plan 

Bakgrund 

3(4) 
DISPONENTEN 1 

PLAN UPPDRAG 

Gällande detaljplan 3739 Förslag till stadsplan Väsby Kungsgård 
m.m. antogs I januari 1980 och vann laga kraft i april 1983. 
Detaljplanen anger BF - Bostäder Fristående. Byggnadshöjd för den 
aktuella stallbyggnaden är satt till 2,5 meter. 

\ .. ", \ 
oq 

K U ~ C $GÅ"CE~ 

En viktig fråga i planarbetet är hur detaljplanen ska förhålla sig till 
de planer som finns för en framtida planskildkorsning i anslutning 
till aktuellt planområde. 

Kommunen äger den mark där sökande vill bygga parkering. 
Huruvida förvärvande av del av Kristna 4:5 är möjlig måste utredas 
under samrådsskedet. 

Bevarande av de karaktäristiska drag som finns på stallbyggnaden 
bör finnas i åtanke under framtagandet av detaljplanen. 

Miljöbedömning behöver göras inför ett fortsatt planarbete. 

Planförfarande: enkelt 



Ekonomi 

Slutsats inför beslut 

Förslag till beslut 

Planavgift och handläggningskostnader kommer att tas ut genom 
tecknande av plankostnadsavtal. 

Sökande använder sig aven konsult, men kommunen sköter 
handläggningen av ärendet. 

4 (4) 
DISPONENTEN 1 

PLAN UPPDRAG 

Enheten för planering och utveckling föreslår att ett 
detaljplanearbete ska påbörjas för fastigheten Disponenten 1 samt 
del av fastigheten Kristina 4:5. Detta för att möjliggöra för kontor i 
vad som tidigare varit ett stall, samt utreda möjligheterna för en 
parkering i anslutning till Disponenten 1. 

att upprätta detaljplan. 

Sofia Elrud 
Planarkitekt 

Karin Nyberg 
Planarkitekt 
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I 

Riktlinjer for god ekonomisk hushållning 

I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk får hur kom
muner ska sköta sin ekonomiska forvaltning, 

Från och med I januari finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingel
ser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR), Denna 
reserv kan sedan användas for att utjåmna intäkter över en konjunkturcykel, under forut
sättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt, RUR är frivilligt att 
tillämpa, de kommuner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras, 
Detta ska framgå av riktlinjer får god ekonomisk hushållning som fuilmäktige ska besluta 
om, 

God ekonomisk hnshållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andrajuridiska personer. För att motsvara 
kravet på god ekonomisk hushållning räcker det i de flesta fall inte att intäkterna täcker 
kostnaderna, För att kravet på god ekonomisk hushållning ska uppnås bör resultatet ligga 
på en nivå som realt konsoliderar ekonomin, vilket innebär en nivå där varje generation 
står får sina egna kostnader, 

Balanskravet 

Balanskravet, som är underordnat kravet på god ekonomisk hushållning, innebär att bud
geten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, Om ett negativt resultat 
skulle uppstå ska enligt kommunallagen det minskade egna kapitalet som foljer av detta 
återställas inom tre år. 

Resultatutjämningsreserv 

Enligt kommunallagens 8 kapitel, 3 d § får reservering till en RUR göras for att utjåmna 
intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av an
tingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
som överstiger 

En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk utjåmning eller 
Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarsfårbindelsen får pensionsfårpliktelser 



Syftet med RUR är att man ska kunna täcka ett balanskravsunderskott, som uppstår pga 
konjunktursvängningar (lågkonjunktur). På så sätt skapas större stabilitet för verksamhet
erna. 

I praktiken är det svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut (både på förhand och i 
efterhand), hur omfattande den är och att slå fast hur en u1jämning av konjunkturen ska gå 
till. 

I förarbetena till den förändrade lagstiftningen ges ett vägledande riktmärke för hur en 
lågkonjunktur kan definieras nämligen att gå direkt på det underliggande skatteunderla
get. 

En prognos av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket jämfört med den ge
nomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren kan användas som riktvärde för när uttag 
ska få göras ur RUR. 

En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka negativa resultat, dvs så mycket 
som krävs för att balanskravsresultatet ska komma upp till noll. 

Två kriterier för att disponera RUR ska alltså samtidigt vara uppfYllda: 

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genom
snittliga utvecklingen de senaste tio åren 
Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp 
till et! nollresultat. 

De medel som kan reserveras till RUR är överskott som har uppkommit i boksluten från 
2010 och framåt. Aren 2010 och 20 II finns inte förutsättningar för reservering. Ar 2012 
kan 15, I mkr reserveras. 

Beslut om kommande års reservering bör fattas i samband med budgetbeslutet. I samband 
med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. Vid reservering ska lagstift
ningens minimikrav följas (enprocents- respektive tvåprocentsregeln). En samlad bedöm
ning bör göras om det finns förutsättningar i ekonomin för reservering. 

Reserveringen innebär en "öronmärkning" av det egna kapitalet och redovisas inte över 
resultaträkningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa kommunfullmäktige beslutar 

att anta riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 

att införa en resultat u1jämningsreserv i enlighet med riktlinjerna för god ekonomisk hus
hållning 

att 15,1 mkr ska reserveras från 2012 års resultat till resultatu1jämningsreserven 

Ekonomikontoret 

Lennart Björk 
ekonomichef 
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RIKTLINJER 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

SALA KOMMU 
KommunstyrelSens fiirvalmlng 

2013 Q08Q 2 7 

Riktlinjer fOr god ekonomisk hushållning i Sala kommun 

God ekonomisk hnshållning 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. För att motsvara 
kravet på god ekonomisk hushållning räcker det i de flesta fall inte att intäkterna täcker 
kostnaderna. För att kravet på god ekonomisk hushållning ska uppnås bör resultatet ligga 
på en nivå som realt konsoliderar ekonomin, vilket innebär en nivå där varje generation 
står för sina egna kostnader. 

Vad som är god ekonomisk hushållning för Sala kommun beslutas varje år i kommunens 
strategiska plan. 

Kommunens resurser ska användas så att god hushållning nås ur såväl ett finansiellt per
spektiv som ur ett verksamhetsperspektiv. 

För att säkerställa god ekonomisk hushållning ska finansiella mål och verksamhetsrnål 
definieras och följas upp. Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när målen 
sammantaget visar på en god måluppfYllelse i delårsrapporten och årsbokslutet. 

Finansiella mål: 

Årets resultat ska uppgå till ett procentuellt överskott i relation till skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning. Resultatmålet kan tillfälligt variera pga av kommunen 
ej påverkbara omvärldsfaktorer. 
Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag, utjämning ska vara större än nettokost
nadsökningen. 

Verksamhetsrnål: 

Nämnderna ska bedriva verksamheten inom beslutade anslag. 

ResuItatutjämningsreserv (RUR) 

Kommunen ska ha en resultatutjämningsreserv (RUR). 

Syftet med RUR är att kommunen ska kunna täcka ett balanskravsunderskott, som upp
står pga en lågkonjunktur och på så sätt skapa större stabilitet för verksamheterna. 

Två kriterier gäller för uttag ur RUR. Båda kriterierna ska vara uppfYllda samtidigt. 

Förändringen av årets underliggande skatteunderlag ska understiga den genom
snittliga utvecklingen de senaste tio åren 
Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp 
till ett nollresultat. 



Reservering till RUR får göras för att utjämna intäkter Över en konjunkturcykel med 
högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 
del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 

En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk utjämning eller 
Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommu
nalekonomisk uqämning, om kommunen har ett negativt eget kapital inklusive 
ansvarsfdrbindelsen för pensionsfdrpliktelser 

Beslut om kommande års reservering bör fattas i samband med budgetbeslutet. I samband 
med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. Vid reservering ska lagstift
ningens minimikrav följas (enprocents- respektive tvåprocentsregeln). En samlad bedöm
ning bör göras om det finns förutsättningar i ekonomin för reservering. 
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Resultatutiämningsreserv 
bokslut bokslut bokslut budget budget 

2010 2011 2012 2013 2014 
eget kal1ital inkll1ensionsskuld 
eget kapital 490620 503111 542381 526644 554028 
pensionsskuld ansvarsförbindelsen -523835 -574507 -573752 -577577 -616783 
summa EK -33215 -71396 -31371 -50933 -62755 

Skatt. bidrag utjämning, resultatmål 
Skatt 726075 789877 819936 835180 884700 
bidrag, utjämning 233759 238074 237756 247484 232569 
summa 959834 1027951 1057692 1082664 1117269 
1% resultatmål 9598 10280 10577 10827 11173 

2% resultatmål 19197 20559 21154 21653 22345 

Balanskravsutredning 
resultat före balanskravsutredning 79324 12491 39281 8997 2651 
reavinst -68824 -10605 -2978 O O 

resultat efter balanskravsutredning 10500 1886 36303 8997 2651 

Resultatutjämningsreserv 
resultat efter balanskravsutredning 10500 1886 36303 8997 2651 
2% resultatmål -19197 -20559 -21154 -21653 -22345 
summa -8697 -18673 15149 -12656 -19694 

att reservera till resultatujmningsreserv 
som en notering i eget kapital O O 15149 O O 
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Till Kommunstyrelsen 

Sala kommuns nya skolskjutsorganisation 

Vi har i Sala kommun fattat beslut om att fr o m läsåret 2013-2014 göra 
förändringar i skolskjutsorganisationen och förändra reglerna för skolskjutsarna. 

Den ordinarie linjetrafiken med buss utökas, vilket innebär att fler, såväl barn 
och ungdomar som andra resenärer, får tillgång till kollektivtrafik med buss. Som 
ett komplement till detta upphandlas skolskjutstrafik i de områden där det inte 
finns linjebuss. 

I grunden tycker vi att det här är bra eftersom det innebär utökad kollektivtrafik 
och ett bättre utnyttjande av resurserna. 

Men i samband med skolstart uppdagas nu ett antal fall där detta inte alls 
fungerar eller fungerar mindre bra. 

Vi måste alltid ha barns och ungdomars trygghet och säkerhet i fokus. Därför 
anser vi att undantag i vissa fall måste kunna göras från gällande regler och 
organis?tion. 

Vi föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens. 
förvaltning 

att skyndsamt presentera förslag till hur undantag ska kunna göras från nu . 
" • > ., "Yl 

gällande regler för beviljande av skolskjuts så att även barn, som formellt inte 
uppfyller dessa krav, har möjlighet att efter särskilt beslut där hänsyn tas'bl ~'till 
barns och ungdomars trygghet och säkerhet åka skolskjuts läsåret 2013-2014 
samt 

att genomföra en utredning i samarbete med skolförvaltningen för att se över 
hur eventuella förändringar ska kunna ske i nu gällande regler för beviljande av 

(\.. "::'" ~o'om" hcm. ","olog och "pp"golog,om,"". 

VlwWUv QJ0-u,,-
Carola Gunnarsson Christer Eriksson (C) 

, -
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SALA KOM UN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
jenny Nolhage Ink. 2013 -08- 2 11 

KOMMUNSTYRELSEN 

Bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö m.m. 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige: 

1. Bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö, godkänns. 

2. Förslag till konsortialavtal avseende bildandet av kommunalförbundet, 
VafabMiljö, godkänns. 

3. Förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö samt 
reglemente för direktionen, antas. 

4. Sala kommuns aktier i VafabMiljö Aktiebolag överlåts till kommunal-förbundet 
VafabMiljö, i enlighet med villkoren i förslag till aktie-överlåtelseavtaL 

5. Sala kommun utser A till ordinarie ledamot i direktionen för 
kommunalförbundet VafabMiljö och B till ersättare i direktionen. 

6. Sala kommun godtar, oaktat regleringen i 5§ och 18§ i förbundsordningen, att 
Enköping och Heby kommuner får utträda ur kommunalförbundet VafabMiljö 
senast tre månader efter det att en ekonomisk konsekvensbedömning är 
genomförd och överenskommelse om utträdet träffats mellan medlemmarna. 

7. Sala kommun bör teckna ett avtal som innebär att kommunen bibehåller 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall. 

• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 7000 
Fax: 0224-18850 
kommun.lnfo@sala,se 
www.sala.se 

Jenny Nolhage 
Kommunchef 

jenny.nolhage@sala.se 
Direkt: 0224-747010 
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• Omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och 
avloppsreningsslam. 

8. Ny prövning avansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 
31 december 2016, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfall löper ut. 

Ärendebeskrivning 

Ägarna till VafabMiljö AB har kommit överens om att bilda ett kommunal
förbund - Kommunalförbundet VafabMiljö - för den verksamhet som bedrivs av 
VafabMiljö AB. Verksamheten ska överföras till kommunal-förbundet genom att 
samtliga ägare säljer sina aktier till kommunalförbundet, i enlighet med förslag 
till Aktieöverlåtelseavtal. De närmare villkoren för överföringen av verksamheten 
framgår av förslag till Konsortialavtal. 

För kommunalförbundet måste det finnas en förbundsordning. I kommunal
lagen, KL, 3 kap. 28 § regleras vad en förbundsordning måste innehålla. Utöver 
det som enligt KL måste finnas med i en förbundsordning, står det medlemmarna 
fritt att bestämma innehållet. 

Ett förslag till förbundsordning för kommunalförbundet VafabMiljö har tagits 
fram. Av förslaget till förbundsordning § 3, framgår att ändamålet med förbundet 
är, "att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av 
frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling 
av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap 
Miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av 
medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsreningsslam, såvitt inte 
medlemskommun beslutar annat och överenskommelse om detta träffas med 
Förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller 
renhållningsordning. Sådana beslut tas av respektive medlem." Genom 
beskrivningen av ändamålet sätts gränserna för förbundets verksamhet och 
ansvar. 

Genom att godkänna förbundsordningen har kommunen samtidigt godkänt att 
dels kommunens ansvar rörande det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 
kap. Miljöbalken, får överföras till kommunalförbundet och/eller dels den 
verksamhet som genom en särskild överenskommelse förs över till 
kommunalförbundet. 

Enligt förslaget till bildande av Kommunalförbundet VafabMiljö finns 
möjligheten, för de kommuner som så önskar, att teckna särskilt avtal som 
reglerar ansvarsförhållandena och samarbetsformerna. 

Sala kommun bör teckna ett avtal som innebär att kommunen bibehåller 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi: 

• Insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall. 
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• Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 

• Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan. 
• Omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och 

avloppsreningsslam. 

Ny prövning avansvarsförhållandena och samarbetsformerna bör göras före 31 
december 2016, då nuvarande entreprenadavtal för hushållsavfall löper ut. 
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Aktieägarna i Vafab Miljö AB 

Förslag till beslut att ombilda Vafab Miljö AB till 
kommunalförbundet VafabMiljö 

Beslutsunderlag och förslag till beslut 

Den 13 juni godkände en extra bolagsstämma för Vafab Miljö AB forslaget att rekommendera 
ägarkommunerna att genom beslut i respektive kommunfullmäktige ombilda Vafab Miljö AB 
till Kommunalforbundet VafabMiljö, vilket innebär att all verksamhet inom bolaget överförs till 
kommunalförbundet. 

Utvärderingen som ligger till grund för rorslaget till ombildning är omfattande och har 
genomförts under ledning av Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL). Utvärderingen 
består aven huvudrapport samt ett flertal bilagor och tilläggsutredningar som avrapporterats på 
VKLs styrelsemöten då även representanter for Enköpings och Heby kommun varit inbjudna 
och deltagit. 

Hela utredningsmaterialet, inkl protokollsutdrag från VKLs styrelsemöte där forslaget 
rapporterats och diskuterats finns på grund av sin omfattning samlade i digital fonn på det USB
minne som skickas i ett exemplar till vaIje kommun. Kommuner som önskar utskrifter av 
materialet kan kontakta Gene Liljegren på VafabMiljö, tfn 021-393511 eller via e-post 
gene.1iliegren@vafabmiljo.se 

Diskussioner på den extra bolagsstämman 

I samband med presentationen av beslutsunderlagen på bolagsstämman tydliggjordes att den 
mest juridiskt korrekta organisatoriska lösningen for respektive kommun är att göra en 
fullständig överföring av sin avfallskompetens till kommunalförbundet. Ett tydligt helhetsansvar 
med systemsyn är också den lösning, som enligt utvärderingen av nuvarande samverkan inom 
Vafab Miljö AB, ger de bästa forutsättningama att möta framtidens utmaningar, 
kostnadseffektivisera verksamheterna och utveckla de miljöpolitiska ambitionerna inom 
avfallsområdet i regionen. 

Att ha kvar verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen förvaltning eller 
annan organisationsfonn är möjligt enligt förbundsordningen och konsortialavtalet men det är 

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfa!!sstation, Västerås Postadress: 721 87 Västerås 

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 556191-4200 

E-post info@vafabmiljo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se 



inte en helt juridiskt säker lösning. Grundtanken med ett kommunalfOrbund är att 
medlemskommunerna överför huvudmannaskapet för den verksamhet man vill samverka om 
och att kommunalförbundet övertar de uppgifter från sina medlemmar som är kopplade till 
uppdraget. Att medlemskommunerna överför oliks uppgifter till kommunalfOrbundet kan 
tillämpas i undantagsfall och då det finns verksamhetsmässiga skäl som talar fOr det. 

Särskilda yrkanden från Enköping och Heby kommun 

Enköpings och Heby kommun framförde att de önskade en utvärdering som belyser de 
ekonomiska konsekvenserna för dessa kommuner om de väljer att inte bli medlemmar i 
kommunalforbundet. Övriga kommuner ställer sig bakom att göra en sådan värdering men oroas 
över att den kan ta tid att genomfOra och att det är angeläget att kommunerna kan ta beslut om 
förslaget att ombilda Vafab Miljö AB till ett kommunalförbund senast under oktober så att 
fOråndringen kan genomforas vid årsskiftet 2013/2014. 

För att kunna genomfora en ekonomisk konsekvensbedömning för Heby och Enköping och 
samtidigt hålla tidplanen foreslog bolagsstämman att rekommendera Enköpings och Heby 
kommun att gå in i kommunalfOrbundet genom ett beslut i kommunfullmäktige under 
september eller senast under oktober månad 2013. För att kunna avstå från fortsatt samverkan 
med övriga kommuner beslutade bolagsstämman att Enköpings och Heby kommun ges en 
möjlighet att utträda ur kommunalförbundet senast 3 månader efter det att en ekonomisk 
konsekvensbedömning är genomford och överenskommelse mellan medlemmarna om utträdet 
träffats. 

Genomförda ändringar i beslutsunderlagen 

Med utgångspunkt från övriga synpunkter som framfOrdes på bolagsstämman har justeringar 
gjorts i beslutsunderlagen jämfört med de fOrslag som skickades ut till kommunerna inför den 
extra bolagsstämman. Justeringarna har tydliggjorts i de beslutsdokument som innehåller 
ändringsmarkeringar i form av strykningar, tillägg och kommentarer. Bifogar även 
beslutsdokument som inte innehåller några anvisningar om justeringar och som vi föreslår att ni 
använder i den fortsatta beslutsprocessen. 

Förslaget till avtal om överlåtelse av aktier har kompletterats med punkt 3 och 4. 
Garantipunkten är viktig att ha med i avtalet. Genom att avtala om hur tvister ska lösas har det 
som anges i lag skrivits bort. 

Ej genomförda förslag till ändringar i beslutsunderlagen 

Inget förtydligande om att det är respektive kommunfullmäktige som väljer ledamöterna i 
direktionen har gjorts eftersom det regleras i Kommunallagen. 

Inget förtydligande bedöms behövas under rubrik 8 i konsortialavtalet eftersom medlemmarnas 
förbindelse att lämna avfall som kommunerna har ansvar for enligt 15 kap Miljöbalken till 
Förbundet är grunden för kommunernas nuvarande samarbete via Vafab Miljö AB och som 
överförs till KommunalfOrbundet när bolaget ombildas. För annat avfall som uppstår i 
medlemmarnas verksamheter, som tex slam, har medlemmarna möjlighet att behålla ansvaret 
genom ett fullmäktigebeslut och överenskommelse med Förbundet enligt § 3 i 
förbundsordningen 
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Förslag till beslut i respektive kommunfullmäktige 

Beslutsunderlagen som ägarkommunerna behöver ta ställning till består av: 
• Konsortialavtal ink! bilagor 
• Bilaga l; Förbundsordning ink! bilagor 
• Bilaga 2; Avtal om överlåtelse av aktier 

Förslaget till förbundsordning innebär att Vafab Miljö AB ombildas till ett kommunalförbund 
som tar över ansvaret för den verksamhet som bedrivs inom bolaget samt att all verksamhet 
inom det kommunala renhållningsansvaret enligt 15 kap Miljöbalken överförs från kommunen 
till kommunalförbundet såvitt inte kommunen beslutar annat och överenskommelse träffas med 
Förbundet. 

De kommuner som önskar kan, genom att teckna en särskild överenskommelse med 
kommunalförbundet som reglerar ansvarsförhållandena och samarbetsformerna, bibehålla 
följande verksamheter inom det kommunala renhållningsansvaret i egen regi eller annan 
organisationsform: 

• insamling och borttransport av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
• kundservice, fakturering, information och administration av kommunens 

renhållningsabonnemang och renhållningstaxa. 
• upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan 

Genom att teckna en särskild överenskommelse med kommunalförbundet kan kommunerna 
även bibehålla omhändertagandet av kommunens verksamhetsavfall och avloppsreningsslam i 
egen regi eller annan organisationsform. 

Med denna skrivelse bifogas förslag till tjänsteskrivelse och beslutsformuleringar som 
kommunerna kan använda i sin interna hantering. 

Tidplan 

Undertecknadet av alla dokument och handlingar som behövs för att Kommunalförbundet ska 
kunna överta ansvaret för verksamheten enligt förbundsordningen den l januari 2014, planeras 
ske på ett gemensamt medlernsmöte senast under november månad 2013. 

Inför det medlemsmötet behöver respektive kommun tagit beslut i fullmäktige och utsett vem 
som företräder kommunen och har delegation på att underteckua alla handlingar. För att kunna 
hålla den tidplanen är det önskvärt om alla kommuner kan behandla förslaget till ombildning 
under september eller senast under oktober månad 2013. 
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Mer information 

Kommuner som önskar mer information om beslutsunderlagen som bifogats eller har frågor 
kring processen alt bilda kommunalförbundet kan kontakta Gene Liljegren på VafabMiljö, tfn 
021-393511 eller via e-post gene.liljegren@vafabmiljo.se så hjälper hon till att försöka lösa de 
önskemål som finns. 

Västerås den 7 augusti 2013 
Vafab Miljö AB 

Styrelsen genom 
Carina Färm 
Verkställande direktör 
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Förslag till 

Ink. 2013 --(18- O 8 
Konsortialavtal 
avseende ombildning av VafabMiljö AB till 
KommunalfOrbundet VafabMiljö 

1. Bakgrund 

Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) har under 2011-2012 utrett den regionala 
samverkan inom avfallsområdet som funnits sedan 1981 mellan kommunerna i Västman
Iands län, Enköpings kommun samt Heby kommun. 

Utredningen visar att: 
• det regionala samarbetet mellan kommunerna varit framgångsrikt och fungerat 

bra. Regionen har kommit långt i sitt arbete med att utveckla en långsiktigt hållbar 
avfallshantering både utifrån ett miljömässigt och från ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

• utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle fortsätter. EU och Sveriges Riksdag 
kommer de närmaste åren lägga fast nya krav och mål inom avfallsområdet som 
påverkar regionens kommuner. 

• samverkansformerna behöver utvecklas. De samlade politiska ambitionerna inom 
avfallsområdet och for kommunal samverkan internationellt, nationellt och lokalt 
innebär krav som gör att kommunalförbund bedöms vara den långsiktigt mest 
lämpliga formen för kommunal samverkan inom avfallsområdet. 

Att fortsätta utveckla den regionala samverkan inom avfallsområdet inom ramen för ett 
kommunalförbund ger kommunerna i VästmanIands län, Enköpings kommun samt Heby 
kommun de bästa förutsättningarna att långsiktigt klara de miljömässiga, samhällseko
nomiska och juridiska kraven på verksamheten. 

Förbundsordningen reglerar formerna for samverkan samtidigt som den säkerställer att 
det fInns en möjlighet for medlemskommunerna att överföra hela eller delar av nuvarande 
verksamhet till kommunalforbundet. 

Med anledning härav har undertecknade kommuner, nedan kallade Kommunerna, enats 
om följande. 

2. Utveckling av verksamheten 

Kraven på ett resurseffektivare samhälle gör att behovet av helhetssyn och samverkan 
mellan kommunerna ökar för att kunna fortsätta utveckla en miljömässigt och kostnadsef
fektiv avfallshantering som är långsiktigt hållbar. 
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Mot bakgrund av de framtida utmaningarna är målsättningen med kommunernas samver
kan inom avfallsområdet att möjliggöra att medlemskommuner på sikt ska ha en gemen
sam renhållningsordning och renhållningstaxa och en effektiv samordning av hela av
fallsverksamheten i regionen. Därfor kommer medlemskommunerna genom VKL, att 
senast under år 2019 göra en avstämning och eventuell justering av forbundsordningen. 

3. Bildande av kommunalr6rbund 

Kommunerna forbinder sig att samverka inom avfallsområdet genom att for ändamålet 
bilda ett kommunalförbund, Kommunalforbundet VafabMiljö, nedan kallat Förbundet. 
Förbundet ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2014. För Förbundet ska inledningsvis 
gälla bifogad förbundsordning, Bilaga 1, med de justeringar som kan påkallas av registre
ringsmyndigheten. 

4. Förbundets ändamål m.m. 

Förbundets ändamål framgår av fOrbundsordningen, Bilaga 1, § 3 "Ändamål m.m.". 

För de medlemmar där det utöver förbundsordningen finns behov av överenskommelser 
om vilka uppgifter som överfors ska det, i samband med bildandet av Förbundet, tecknas 
särskilda avtal som reglerar ansvarsförhållandena mellan Förbundet och medlemskom
munen. 

Förbundet är inte skyldigt att svara för att resurser finns tillgängliga annat än fOr avfall 
och avfallshantering som kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser. 

5. Finansiering och taxor 

Hur forbundets verksamhet ska finansieras framgår av förbundsordningen, Bilaga 1, § 12 
"Kostnadstäckning" . 

Övriga medlemmar i Förbundet ska gå i borgen for ett belopp motsvarande sin andel i 
forbundet for skulder till Västerås kommun. 

Följande finansieringsprinciper ska gälla för Förbundet: 
a) Förbundets anläggningar, fordon och inventarier ska fmansieras i forsta hand med 

eget kapital, statsbidrag och externa lån mot säkerhet i Förbundets egendom. 
b) Till grund för debitering av mottagningsverksamheten ska ligga taxa, utarbetad så 

att inkomster och utgifter balanserar. Taxorna ska dock sättas till en sådan nivå att 
Förbundet kan konsolidera sin verksamhet, så att framtida investeringar nödvän
diga för Förbundets verksamhet möjliggörs. 

c) Förbundet äger rätt att differentiera mottagningstaxan efter olika avfallsslag. För 
avfallstyper som Kommunerna har ansvar for enligt Miljöbalkens bestämmelser 
ska samma avgift uttas for samma slag och enhet av avfall. För övriga avfallstyper 
utgår avgifter som fastställs av direktionen på affarsmässig grund. 
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d) Till grund for debitering av den övriga renhållningsverksamheten inom det kom
munala renhållningsmonopolet (insamlingsverksamhet, planering och administrat
ion i övrigt) som Förbundet utför åt medlemskommun ska ligga Förbundets själv
kostnad for uppdraget. 

e) För det fall hela renhållningsverksamheten överlåtits av kommunen ska renhåll
ningsverksamheten för respektive medlemskommun inom Förbundet ses som re
sultatenheter med resultat- och balansräkning och ränteberäknas. 

6. Medlemsråd och samrådsorgan 

Kommunerna forbinder sig att samråda i frågor som rör deras relation till Förbundet och 
dem emellan samt samverka för att medverka till att effektiviteten i Förbundets verksam
het optimeras. 

Samråd ska ske mellan medlemskommunerna inom ramen for ett medlemsråd. Där ska 
samråd ske i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan 
respektive kommunfullmäktige tar ställning i frågan. Vruje medlemskommun ska utse en 
person från kommunstyrelsen som representerar respektive kommun imedlemsrådet. 
Representanterna i medlemsrådet ska vara fria att informera respektive kommun om de 
diskussioner som har forts imedlemsrådet. 

Medlemsrådet ska sammanträda minst en gång per år. Det årliga sammanträdet bör hållas 
i anslutning till Förbundets beslut om budget. Därutöver ska ytterligare sammanträden 
hållas när någon av medlemskommunerna begär det. Västerås stad ska ansvara för att 
kallelse skickas till Kommunerna. 

Medlemsrådet ska endast vara medlemskommunernas forum. Förekomsten av ett med
lemsråd ska inte påverka den rollfordelning som finns mellan Kommunerna och Förbun
dets direktion. Medlemsrådet har inte någon beslutanderätt. Medlemsrådet är inte heller 
foreträdare för Kommunerna i forhållande till Förbundet eller tredje man. 

Ett särskilt samrådsorgan som sammanträder minst två gånger per år ska inrättas. Sam
rådsorganet sammanträder med Förbundets ledning efter kallelse av fOrbundet och disku
terar tekniska, ekonomiska och miljömässiga frågor rörande den regionala och lokala 
avfallshanteringen. Kommunerna ska utse en representant till samrådsorganet. Kommu
nernas representant bör vara den tjänsteman inom respektive kommun som ansvarar for 
kontakterna med forbundet. 

Medlemsrådet ska gemensamt komma överens om vilka ekonomiska uppföljningar som 
Förbundet ska redovisa för medlemmarna samt nyckeltal for jämforelser. 

7. Borgensåtagande 

Kommunernas nuvarande borgens ansvar i Vafab Miljö AB fors över på forbundet. 
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8. Förbindelse att lämna avfall till Förbundet 

Kommunerna ska till fOrbundet lämna avfall som kan tas emot i förbundets anläggningar 
och som kommunerna har ansvar för enligt Miljöbalkens bestämmelser. Förbundet är 
skyldigt att ta emot och omhänderta detta avfall. 

9.~arkanskaffning 

Medlemskommunerna ska medverka vid markanskaffuing fOr Förbundets anläggningar 
och om så erfordras även med tvångsvisa åtgärder. 

10. ~i1jöskuld och miljöskador 

Som en följd av lagstiftning (EG-direktiv 1999/31/EG och förordning 2001:512) på de
poneringsornrådet har Vafab Miljö AB idag betydande framtida kostnader för avslutning 
och efterbehandling av sina avfallsupplag. Till stor del hänfOr sig dessa kostnader till 
tidigare verksamhet och kan betraktas som en miljöskuld. 

Förbundet övertar efter bildandet bolagets ansvar för sin miljöskuld. Förbundet ska finan
siera och avsätta erforderliga medel för miljöskulden genom de taxor och avgifter som 
tillämpas. 

Om nu inte kända miljöskador uppstår, som har sitt ursprung i Västmanlands avfallsak
tiebolag eller Västra Mälardalens Renhållningsaktiebolags verksamhet innan Vafab Miljö 
AB förvärvade dessa bolag, ska ansvaret för att åtgärda och bekosta dessa ligga på de 
kommuner som ägt Västmanlands avfallsaktiebolag respektive Västra Mälardalens Ren
hållningsinteaktiebolag. 

Om Kommunerna beslutar att avveckla förbundets verksamhet enligt detta avtal ska den 
återstående miljöskulden fördelas mellan Kommunerna i fOrhållande till respektive 
kommuns invånarantal. 

11. Kommunal avfallsplanering 

Kommunerna har den grundläggande skyldigheten att genomföra kommunal avfallspla
nering enligt 15 kap 11 § Miljöbalken. Kommunerna och förbundet ska verka för att 
samordna denna planering, så att förutsättningar skapas för en långsiktig hållbar avfalls
hantering i regionen. 

12. Överlåtelse av aktier i Vafab ~iljö AB 

Kommunerna förbinder sig att till Förbundet överlåta sina aktier i Vafab Miljö AB i en
lighet med bifogat Aktieöverlåtelseavtal, Bilaga 2. 

Förbundet ska efter ombildningen inneha samtliga aktier i Bolaget. 
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13. Överföring av verksamhet från Vafab Miljö AB till Förbundet 

Förbundet, i egenskap av ägare till Vafab Miljö AB, äger frågan att bestämma om hela 
eller delar av bolagets verksamhet ska överfOras till Förbundet och administrerar detta. 

14. Övertagande av personal 

Förbundet ska erbjuda inom Kommunerna eller inom annan kommunal samarbetsorgani
sation for avfallshantering anställd personal, anställning i Förbundet vid den tidpunkt då 
kommunernas verksamhet inom avfallsområdet övergår till Förbundet. Vid övergången 
gäller de villkor som anges 6 b § LAS. 

15. Pensionskostnadsreglering 

För personal, som med anledning av detta avtal övergår från anställning hos berörda 
kommuner eller andra samarbetsorganisationer till Förbundet, ska den frånträdande ar
betsgivaren efter övergången stå for pensionsrätter som intjänats fram till övergången. 
Kommunerna och Förbundet ska upprätta en gemensam forteckning över berörd perso
nal. 

16. Skulder med anknytning till övertagen personal 

Förbundet övertar semesterlöneskuld och övertidsskuld inklusive personalomkostnader 
per övergångsdatumet för personal som övergår till Förbundet. 
Parterna upprättar ett separat tillägg till detta avtal som överenskommelse när skuldernas 
storlek bokföringsmässigt kan fastställas. Den frånträdande arbetsgivaren överfor därefter 
motsvarande belopp till Förbundet. 

17. Skulder och fordringar med anledning av övertagande av verksam
het 

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren
hållningsmonopolet ska senast en månad efter att årsredovisningen for överlåtelseåret 
fastställts av kommunfullmäktige i berörd kommun reglera eventuella skulder och ford
ringar inom den kommunala renhållningsverksarnheten. Motsvarande gäller i förekom
mande fall mellan annan kommunal samarbetsorganisation och Förbundet. 

18. Långfristiga lån 

Förbundet tecknar själv sina lån inom de ramar som forbundsordningen anger. 

19. Överlåtelse av lös egendom 

Medlemskommun som till Förbundet överlåter hela renhållningsverksamheten enligt ren
hållningsmonopolet får överlåta åt Förbundet all den lösa egendom som ingår i den verk-
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samhet som övergår till Förbundet. Den ska fOrtecknas, värderas till bokfört värde och 
redovisas av respektive kommun före övergångstidpunkten. Tillträde till egendomen sker 
vid verksamhetsövergången. 
För övertagen lös egendom erlägger Förbundet på tillträdesdagen de belopp som anges i 
specifikationen och som utgör summan av det värde man kommit överens om för den 
lösa egendomen per tillträdesdagen. 
Den lösa egendomen övertas på tillträdesdagen i befintligt skick. 

20. Nuvarande avtal 

Eventuella ingångna avtal avseende den verksamhet som ska övergå till Förbundet över
förs till Förbundet i och med övergången. Förbundet svarar för åtaganden gjorda även 
före tillträdesdagen. 

21. Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller så snart det godkänts av respektive medlemskommuns kommunfull
mäktige och gäller tillsvidare. 
Kommunerna ska efter fem års verksamhet, senast vid utgången av 2019 göra en utvärde
ring av verksamheten och med anledning av denna föreslå eventuella förändringar i detta 
avtal. Om enighet därvid inte uppnås ska avtalet fortsätta att gälla i nuvarande utform
ning. 

22. Tvist 

Tvist på grund av detta avtal ska avgöras genom förenklat skiljedomsfOrfarande admini
strerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SeC) med en skiljeman. 
Skilj eförfarandet ska äga rum i Västerås. 
Om tvistefrågan helt eller delvis berör flera kommuner ska alla och envar underkasta sig 
ett och samma tvisteförfarande. 

Detta avtal har upprättats och undertecknats i 12 likalydande exemplar, av vilka parterna 
har tagit var sitt. 

Västerås den 

Arboga kommun Västerås kommun 
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Enköpings kommun Fagersta kommun 

Hallstahammars kommun Heby kommun 

Kungsörs kommun Köpings kommun 

Norbergs kommun Sala kommun 

Skinnskattebergs kommun Suraharnmars kommun 
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Bilaga l till Konsortialavtal VafabMiljö 

Bilaga KS 2013/141/6 

Förslag till 

Förbundsordning för 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

§ 1 Namn och säte 

Kommunalforbundets namn är Kommunalforbundet VafabMiljö (vardagligen benämnt 
VafabMiljö). 

Förbundet har sitt säte i Västerås kommun, Västmanlands län. 

§ 2 Medlemmar 

Medlemmar i kommunalforbundet är Arboga, Enköping, Fagersta, Hallstahanunar, Heby, 
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kominuner. 

§ 3 Ändamål m.m. 

1(7) 

Förbundets ändanlål är att for medlemmfullas räkning ansvara for den strategiska planeringen 
av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall 

samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhö
rande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksanmetsavfall och av

loppsreningsslam, såvitt inte medlemskommun beslutar armat och överenskommelse om detta 
träffas med Förbundet. Förbundet ska inte besluta om renhållningstaxa eller renhållningsord
ning. Sådana beslut tas av respektive medlem. 

Verksanmeten ska utforas med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnads
princip. 

Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktig hållbar avfallshantering med utgångspunkt 
från nationella, regionala och lokala miljörnål. 

Förbundet får tillhandahålla tjänster som har samband med verksanmetsområdet till andra än 

medlemmarna. Sådan verksanmet ska vila på affärsmässig grund. 

Förbundet får verka utanfor medlemmarnas geografiska områden om det gagnar fOrbundets 

verksanlhet och därmed dess medlemmar. 

Förbundets verksamhet får utforas i egen regi, av forbundet hel- eller delägt bolag eller, efter 
upphandling, av andra utforare. 

§ 4 Organisation 

Förbundet är ett forbund med direktion. 
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Bilaga I till Konsortialavtal VafabMiljö 2(7) 

§ 5 Direktionen 
, " 

~ Direktionen ska bestå av tolv ledamöter med var sin ersättare, en ledamot och en ersättare från 

varje :medlem. 

Ledl!Jilöter och ersättare i direktionen väljs for fyra år räknat från och med den I januari året 

efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet. När val av ledamöter och ersät

tare sker forsta gången ska valet avse tiden från valets forrättande till och med den 31 decem

ber 2014. 

Direktionen väljer for vaJje mandatperiod bland sina ledamöter ordforande och två vice ordfo

rande. Ordforandeposten ska innehas av Västerås kommun. 

För direktionen gäller reglemente enligt bilaga l till forbundsordningen. 

§ 6 Revisorer 

Förbundet ska ha tre revisorer. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöter och 

ersättare i direktionen. Två revisorer väljs av Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL, 

och en revisor väljs av Enköpings och Heby kommuner ömsom fOr en mandatperiod. När val 

av revisorer sker forsta gången ska valet ske av VKL samt av Heby kommun och valet ska 

avse tiden från valets forrättande till den 31 december 2014. 

Till stöd for revisionsarbetet ska revisorerna ha sakkunnigt biträde. Biträdet kan avropas från 

det avtal avseende sakkunniga biträden som upphandlas av Västerås kommuns revisorer. 

§ 7 Förbundsdirektör 

Direktionen f'ar utse en forbundsdirektör som verkställande tjänsteman. 

§ 8 Initiativrätt 

Ärenden i direktionen får väckas av: 

• ledamot i direktionen, 

• medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

§ 9 Närvarorätt m.m. 

Kommunstyrelsens ordfOrande hos medlem har närvaro- och yttranderätt i direktionen. Därut

över avgör direktionen i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har 

rätt att närvara och yttra sig vid direktionens smnmanträden. 

§ 10 Insyn och informationsskyldighet 

Förbundet ska hålla sina medlemmar väl informerade om sin verksamhet. Medlemmama ska 

tillhandahållas den information och tillställas de handlingar de begär. Form for och omfatt-
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Bilaga 1 till Konsortialavtal VafabMiljö 3(7) 

ning av denna infonnationsskyldighet ska fastställas av medlemmarna i samråd med direkt

ionen. Infonnationsskyldigheten omfattar handlingar som är allmänna och offentliga. 

§ 11 Kungörelser och andra tillkännagivanden 

Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagi

vanden sker på förbundets anslagstavla. 

Protokoll från direktionen ska tillställas medlemmarna i elektronisk fonn. 

Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska anslås på forbundets anslags
tavla och på varje medlems anslagstavla. 

§ 12 Kostnadstäckning 

Kostnaderna for forbundets verksamhet ska i forsta hand täckas av de taxor och avgifter for 

insamling och behandling av avfall som respektive medlems kommunfullmäktige fastställer 
(renhållningstaxor) samt forbundet fastställer (mottagningstaxor och andra avgifter for tjäns

ter). 

Medlemmarna har enligt lag ekonomiskt ansvar for forbundets forbindelser. Förbundet ska 
dock genom överenskommelse med medlemmarna söka balans i forbundets ekonomi. 

Kostnaderna for forbundets verksamhet ska i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas av 

medlemmarna. 

Medlemmarnas verksamhet inom forbundet ska redovisningsmässigt vara skilda resultaten

heter och samtliga kostnader och intäkter som härrör till en medlem ska bäras av den. Normalt 
balanseras årets resultat hos resultatenheterna över i ny räkning. 

Över- och underskott i renhållningsverksamheten for respektive medlemskommun ska hos 

Förbundet foras med i ny räkning i fonn av resultatutjämningsfond och/eller investeringsfond 
for respektive medlemskommun. Räntan ska grundas på den genomsnittliga räntesatsen på 
Förbundets bankkonto eller på annat sätt som Förbundet bedömer vara mer rättvist. Eventu

ella kundforluster som uppkommit på fordringar utställda fore verksamhetsövergången ska 

bäras av Förbundet och foras över i ny räkning inom respektive resultatenhet. 

Det åligger forbundet att fordela kostnaderna på respektive medlem utifrån god redovisnings
sed. Gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader som inte specifikt kan läggas på 

enskild medlem ska, om inte forbundet finner annan mer rättvisande fordelningsgrund, forde
las efter den procentuella andelen kommuninvånare per medlemskommun den 1 november 

året fore verksamhetsåret. 

Förbundet ska, om forbundsdirektionen inte beslutar annat, vara anslutet till Västerås kom
muns koncernkonto samt i övrigt följa vid var tid gällande Finanspolicy och Finansriktlinjer 

for Västerås kommun. 
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Bilaga l till Konsortialavtal VafabMiljö 4(7) 

§ 13 Finansiering av Förbundets verksamhet 

Förbundet har rätt att disponera en kontokredit enligt överenskommelse med Västerås kom
mun. Kontokrediten är avsedd att täcka både kort- och långfristigt finansieringsbehov. 

För kontokrediten i Västerås kommun ska övriga medlemskommuner gå i borgen i förhål
lande till sin aktuella andel i förbundet. 

För det fall direktionen bedömer att det är fördelaktigt för verksamheten att kommunal borgen 
tecknas för en upplåning eller på grund av andra förpliktelser t ex som en följd av beslut enligt 
Miljöbalken, ska denna fördelas i förhållande till varje medlemskommuns aktuella andel i 
förbundet. Förbundet ska i varje enskilt ärende om borgen tillskriva Kommunerna och redo

visa motiv och förutsättningar för investeringar där kommunal borgen bör lämnas. 

Beslut om sådan borgen får ske endast om följande två villkor är uppfyllda: 

• Förslaget ska biträdas av majoriteten av medlemskommunerna. 

• Förslaget ska biträdas av medlemskommuner med minst två tredjedelar av andelarna i 
förbundets tillgångar och skulder. 

§ 14 Andel i tillgångar och skulder 

Medlems andel i förbundets övertagna tillgångar och skulder, inklusive miljöskuld, från 

VafabMiljö AB ska bestämmas i proportion till befolkuingstalet i respektive medlemskom
mun den 31 december 2003, enligt bilaga 2 (motsvarande fördelningsgrund som för respek
tive kommuns aktiekapital i Vafab Miljö AB). Om någon av medlemmarna påkallar det ska 

fördelningen enligt bilaga 2 förändras till aktuellt befolkningstal första gången 2022 och där
efter vart tionde år. 

§ 15 Värdering av miljöskuld 

Om någon av medlemmarna påkallar det ska aktuell miljöskuld värderas. 

§ 16 Budget och ekonomisk styrning 

Förbundsdirektionen ska årligen före maj månads utgång upprätta förslag till budget med in
vesterings- och finansieringsplan för den egna verksamheten för den kommande treårspe

rioden samt tillse att motsvarande förslag upprättas i hel- eller majoritetsägda företag. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 31 mars och 
senast den 1 juli skriftligen meddela ett preliminärt förslag till taxor till medlemmarna. 

Senast vid utgången av november månad ska direktionen fastställa förbundets budget för 
nästa verksamhetsår jämte taxor och avgifter för tillhandahållna tjänster och varor. 

Innan förbundet fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd 

ske med medlemmarna. 
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Förbundet ska upprätta delårsrapport med årsprognos per den 31 april samt den 31 augusti. 

Förbundets bokslut ska lämnas till medlemmarna senast den 24 januari. Årsredovisning ska 
lämnas till medlemmarna senast den 15 mars. 

§ 16 Arkivvård 

Västerås kommuns arkivreglemente ska gälla för förbundet. 

§ 17 Ersättningar 

Ordförande samt förste och andre vice ordförande ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet för 

ordföranden ska uppgå till 10 % av basarvodet till Västerås kommuns förtroendevalda samt 
till förste och andra vice ordförande med 4 % av basarvodet till Västerås kommuns förtroen
devalda. 

De förtroendevalda revisorerna ska ha ett fast årsarvode. Årsarvodet ska uppgå till 3 % av bas
arvodet för Västerås kommuns förtroendevalda. 

Arvode och andra ekonomiska ersättningar till övriga förtroendevalda ska utgå enligt de reg

ler som tillämpas för förtroendevalda i Västerås kommun. 

Arvodena ska justeras med den procentsats som arvoden till företroendevalda i Västerås 
kommun justeras. 

§ 18 Uppsägning och utträde 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Vid medlems utträde ur förbundet upphör med
lemskapet vid utgången av det tredje året efter det att uppsägningen skedde. 

Vid utträde ur förbundet ska reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet 
och den utträdande medlemmen ske på så sätt, att medlemmen erhåller sin andel av förbun

dets redovisade egna kapital. Är utträdande medlemmens eget kapitalandel negativ, ska utträ
dande medlem till förbundet betala in ett belopp motsvarande detta. Det egna kapitalet ska 
bestämmas enligt årsbokslut efter det andra året efter uppsägningen. Utträdande medlem skall 

även betala in ett belopp som motsvarar medlemmens andel av kvarvarande miljöskuld. Med

lemmens andel av miljöskulden beräknas i enlighet med § 14. Medlemmens andel vid denna 
reglering är den som gällt under det andra året efter uppsägningen. 

När en medlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder. 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med an
ledning av utträdet. 
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§ 19 Likvidation av kommunalförbundet 

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i § 18 
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 

Förbundet ska också likvideras om mer än hälften av medlemmarna fattat beslut härom. 

Likvidationen ska verkställas av direktionen i egenskap av likvidator. 

Likvidationen ska genomföras på ett sådant sätt att medlemmarnas möjligheter att återta de 

uppgifter som överlämnats till förbundet underlättas. 

När förbundet trätt i likvidation ska dess egendom i den mån det behövs för likvidationen för
vandlas till pengar genom försäljning under hand, på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Verksamheten rar fortsätta den tid som behövs fOr en ändamålsenlig avveckling. Fortgår 

likvidationen över kalenderårsskifte, ska årsredovisning avges som vanligt. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning. Denna slutredovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidation

en i sin helhet med redovisning över skiftet av behållna tillgångar. Till förvaltningsberättel
sen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen inklusive redovisning för den tid 
varunder verksamheten har fortsatt. Förvaltningsberättelsen och redovisningen ska granskas 
av kommunalförbundets revisorer, som har att inom en månad avge revisionsberättelse över 

slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen. 

Vid skifte av förbundets tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och skulder, 
inklusive den kvarvarande miljöskulden, fördelas utifrån medlemmarnas andel av det egna 

kapitalet vid likvidationstillfållet, som framgår av slutredovisningen. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska tillgångar och 
skulder fördelas utifrån medlemmamas andel av det egna kapitalet vid likvidationstillfållet, 

som framgår av slutredovisningen. Kvarvarande miljöskuld ska regleras enligt den i § 14 an
givna fördelningsgrunden. 

När slutredovisningen och revisionsberättelse delgivits samtliga medlemmar är förbundet 

upplöst. 

Om det framkommer någon tillgång eller skuld för förbundet efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot förbundet eller om det på annan sätt uppkommer behov av ytterligare likvi

dationsåtgärd, ska likvidationen fortsätta. 

När likvidationsuppdraget fullgjorts, ska förbundsdirektionen besluta vilken av medlemmarna 

som ska överta vården av de handlingar som tillhör förbundets arkiv. 

§ 20 Tvister 

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar, som inte kan lösas ge
nom frivillig uppgörelse mellan parterna, ska tvisten slutligt avgöras genom skiljedomsförfa-
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rande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SeC), varvid reg

lerna om förenklat förfarande ska tillämpas. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Västerås. 

§ 21 Bildandet och ändringar i fOrbundsordningen 

Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet 

ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den l januari 2014. 

Ändring eller tillägg till deuna förbundsordning ska antas av direktionen och fastställas av 
medlemmarnas fullmäktige. 
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REGLEMENTE FÖR DIREKTIONEN I 
KOMMUNALFÖRBUNDET VAFABMILJÖ 

1 § Bakgrund 

Kommunalförbundet VafabMiljö har kommunerna Arboga, Enköping, Fagersta, 
Hallstaharnmar, Heby, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Suraharnmar 
och Västerås som medlemmar. Syfte, ändamål m. m. framgår av förbundets 
förbundsordning. 

2§ Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller utöver 
förbundsordningen även detta reglemente. 

3§ Sammanträden 

Förbundsdirektionen sammanträder på tid och plats som förbundsdirektionen 
bestämmer. 

4§ Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska, om möjligt, en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit tjänstgöringen på grund av jäv får åter tjänstgöra, 
sedan ärendet handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på gruod av annat hinder änjäv får åter 
tjänstgöra om ersättare har trätt in. 

5§ Anmälan av rdrhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av 
ett sammanträde, ska anmäla detta till förbundsdirektionens sekretariat. 

6§ Kallelse 

Ordföranden svarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats får sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas valje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast 7 dagar före samman
trädesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av foredragningslista. Ordforanden bestämmer i vilken ut
sträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall Iar kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordforande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till 
åldern äldste ledamoten göra detta. 

7§ Ersättare för ordföranden 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde fullgör den 
till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på gmnd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget for en längre tid, får förbundsdirektionen utse en annan ledamot att vara 
ersättare for ordföranden. Ersättaren fullgör ordforandens samtliga uppgifter. 

8§ Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordforanden och en ledamot och skall anslås på förbundets 
anslagstavla. 

Förbundsdirektionen kan besluta att en paragrafi protokollet skall justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan förbundsdirektionen justerar den. 

9§ Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas fore den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Fördelningsgrund får aktiekapital och borgensansvar, reglering av miljöskuld samt 
beräkning av likvidflöden vid bildandet av Vafab Miljö AB, Mkr. 

Arboga 13 514 4,5 5,29 0,74 6,27 7,01 2,91 4,10 -2,29 

Enköping 38005 12,8 14,88 7,34 0,00 7,34 8,18 -0,84 0,93 

Fagersta 12334 4,1 4,83 3,41 0,00 3,41 2,65 0,76 0,43 

Hallstahammar 15039 5,0 5,89 4,21 0,00 4,21 3,24 0,97 0,53 

Heby 13711 4,6 5,37 3,07 0,00 3,07 2,95 0,12 0,39 

Kungsör 8235 2,8 3,22 0,40 6,27 6,67 1,77 4,90 -2,29 

Köping 24585 8,3 9,62 1,31 6,27 7,58 5,29 2,29 -2,29 

Norberg 5930 2,0 2,32 1,59 0,00 1,59 1,28 0,32 0,20 

Sala 21 742 7,3 8,51 4,72 0,00 4,72 4,68 0,04 0,60 

Skinnskatteberg 4857 1,6 1,9 1,14 0,00 1,14 1,04 0,09 0,14 

Surahannnar 10200 3,4 3,99 2,56 0,00 2,56 2,19 0,37 0,32 

Västerås 129987 43,6 50,88 26,39 0,00 26,39 27,96 -1,57 3,33 

Sununa 298 139 100 116,7 56,88 18,81 75,69 64,14 11,55 0,00 

1,81 

0,09 

1,19 

1,51 

0,51 

2,61 

0,00 

0,52 

0,64 

0,24 

0,69 

1,76 

11,55 
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Förslag till 

Avtal om överlåtelse av aktier 

Säljare 

1. Arboga kommun, 212000-2122,6802 aktier 

2. Enköping kommun, 212000-0282 , 19 118 aktier 

3. Fagersta kommun, 212000-2106,6207 aktier 

4. Hallstahammar kommun, 212000-206,7565 aktier 

5. Heby kommun, 212000-2049 , 6 899 aktier 

6. Kungsör kommun, 212000-2056 , 4 142 aktier 

7. Köping kommun, 212000-2114, 12367 aktier 

8. Norberg kommun, 212000-2072,2980 aktier 

9. Sala kommun, 212000-2098, 10 942 aktier 

10. Skinnskatteberg kommun, 212000-2023,2448 aktier 

11. Surahammarkommun, 212000-2031,5131 aktier 

12. Västerås kommun, 212000-2080 , 65 399 aktier 

Köpare 

Kommunalförbundet VafabMiljö 

har idag träffat avtal om överlåtelse av aktier enligt nedan. 

1. Överlåtelseobjekt och köpeskilling 

Säljarna överlåter härmed samtliga sina respektive aktier i Vafabmiljö AB, 556191-4200, 
till Köparen för en köpeskilling av 428 kr per aktie, totalt sextiofyramiljoner 
tvåhundratusen (64200000) kronor. 
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2. Köpeskillingens erläggande och tillträde till aktierna 

Köpeskillingen erlägges kontant på avtalsdagen genom att Köparen till respektive Säljare 
utfärdar revers på beloppet. 

Avtalsdagen ska också utgöra tillträdesdag varvid äganderätten till aktierna övergår på 
Köparen. 

På tillträdesdagen ska Säljarna tillse att Köparen införs som innehavare av aktierna i 
Bolagets aktiebok samt överlämna aktieboken samt övriga handlingar av vikt rörande 
Bolaget till Köparen. I förekommande fall ska Säljarna även överlämna samtliga 
aktiebrev inblancotransporterade på Köparen. 

3. Säljarnas garanti samt friskrivning m.m. 

Säljarna garanterar gentemot Köparen att Säljarna har full och oinskränkt äganderätt till 
de överlåtna aktierna i Bolaget och att aktierna på tillträdesdagen inte är pantfOrskrivna 
eller på annat sätt utgör säkerhet för skuld eller att Säljarnas dispositionsrätt på annat sätt 
är inskränkt. Då Köparen är väl förtrogen med överlåtelseobjektets ställning och 
verksamhet lämnar Sälj arna inga garantier i övrigt. 

Utöver vad som uttryckligen garanterats i detta avtal lämnar Säljarna därför inte några 
som helst garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt annat ansvar som 
Säljarna eventuellt skulle ha kurmat ha på grund av lag eller på annan grund, inklusive 
köplagen, är härmed exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen. Köparen 
förklarar härmed att denne efter köpet, med undantag för vad som uttryckligen kan ha 
garanterats av Säljarna eller i övrigt angetts i detta Avtal, inte kan göra någon som helst 
påföljd gällande på grund av fel eller brist med avseende på Bolaget eller dess Rörelse. 
Friskrivningen i denna del avser alla typer av fel. 

Köparen och Säljarna är överens om att Köparens rätt att häva köpet är begränsad till 
brister i förhållanden som väsentligen utgjort förutsättning för fOrvärvet och endast under 
förutsättning att Säljarna är villig att acceptera en hävningsförklaring på angiven grund. 
Denna rätt är begränsad i tiden och gäller endast till 1 år från undertecknandet av detta 
avtal. Vid hävning ska parternas prestationer helt återgå. 

4. Tvist 

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom förenklat skiljedoms
förfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) 
med en skiljeman. Skiljedomsförfarandet ska äga rum i Västerås. 
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Detta avtal har upprättats och undertecknats i 13 likalydande exemplar, av vilka parterna 
tagit var sitt. 

Västerås den 

Säljarna 

Arboga kommun 

Enköpings kommun 

Hallstahammars kommun 

Kungsörs kommun 

Norbergs kommun 

Köparen 

KommunalfOrbundet VafabMiljö 

Fagersta kommun 

Hebykommun 

Köpings kommun 

Sala kommun 
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Skinnskattebergs kommun 

Västerås kommun 

Köpeskillingarna kvitteras 

Västerås den 

Arboga kommun 

Enköpings kommun 
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Surahammars kommun 

Västerås kommun 

Fagersta kommun 
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Hallstahammars kommun Hebykommun 

Kungsörs kommun Köpings kommun 

Norbergs kommun Sala kommun 

Skinnskattebergs kommun Surahammars kommun 
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TEKNISKA KONTORET 
Kent Karlsson 

SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -08- 2 7 

Yttrande över ny renhållningsordning fOr Västerås stad. 

Tekniska kontoret har ratt möjlighet att yttra sig över Västerås stads 
renhållningsordning. 

Tekniska kontoret har studerat renhållningsordningen och ser att den kommer att 
hjälpa Västerås stad med att få en tydlig och vägledande plan fOr 
avfallshanteringen i Västerås för att möta framtiden. 

Tekniska kontoret ser möjligheter att använda uppbyggnaden av planen för att 
starta arbetet med en ny renhållningsordning och avfallsplan för Sala kommun. 

Tekniska kontoret 

Kent Karlsson 
Enhetschef Teknisk service 

SALA KOMMUN 
Tekniska kontoret 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C 
Växe!: 0224-747 000 
Fax: 0224-188 56 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Kent Karlsson 
Enhetschef 

kent.karlsson@sala.se 
Direkt: 0224-747587 
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Utställningshandling 2013-07-01, Västerås stad 

Energiutvinna 

Jl 

Dnr: 2013/26-TN 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Il1k. 2 8 



raJ VÄSTERÅS STAD 

Dnr: 2013/26-TN 

Denna renhållningsordning har tagits fram aven brett sammansatt projektorganisation. 
Följande personer har medverkat i projektet: 

Styrgrupp: 

Hans Näslund - Tekniska nämndens stab, ordförande samt projektbeställare 
Thomas Forsberg - Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, del av projektet 
Marianne Lidman-Hägnesten - Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, ersättare för 
Thomas Forsberg 
Per Johansson - Stadsledningskontoret 
Eva Myrin - Vafab Miljö AB 
Ove Fredriksson - Mälarenergi AB, del av projektet 
Thomas Lenell- Tekniska nämndens stab, A vfalls- och återvinningsenheten, 
projektledare, del av projektet 

Arbetsgrupp: 

Ingela Nilsson - Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten, delegerad 
projektbeställare, del av projektet 
Gunnar Lundwall- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten, 
projektledare, del av projektet 
Thomas Lenell- Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten, 
projektledare, del av projektet/delegerad projektbeställare, del av projektet 
Jörgen Leander - Miljö- och avfalls byrån AB, projektsammanstälining 
Henrik Säfvestad - Miljö- och avfallsbyrån AB, projektsammanställning 
Nina Lundqvist - Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten 
Karl-Erik Karlsson - Tekniska nämndens stab, Avfalls- och återvinningsenheten 
Monica Westlund - Tekniska nämndens stab, Transport- och myndighetsenheten 
Marianne Lidman-Hägnesten - Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 
Sune Waardahl- Stadsledningskontoret 
Per-Olof Rask - Stadsledningskontoret / Värna Västerås 
Mei Jangesjö - ProAros 
Karin Pettersson - Vafab Miljö AB, del av projektet 
Mikael Helmin - Vafab Miljö AB, ersättare för Karin Pettersson 
Per-Erik Persson - Vafab Miljö AB, ersättare för Karin Pettersson 
Helena Hansson - Stadsbyggnadskontoret, del av projektet 
Selma Gudmundsson-Nylander, ersättare för Helena Hansson 
Jan Andhagen - Mälarenergi AB, del av projektet 



Dnr: 2013/26-TN 

VÄSTERÅS STAD 

Förord 
Vår vision 2026 - Staden utan gränser, utgör den långsiktiga målbilden dit vi strävar. I stadens 
strategiska plan för 2012-2015 har mål satts upp som ska leda oss i riktningen mot visionen. 

Den strategiska planen slår fast att Västerås ska vara Sveriges bästa miljökommun. Västerås 
ska ligga i framkant med klimatomställningsarbetet och vara ett föredöme för andra kommuner. 
Det ska vara enkelt att göra hållbara val i vardagen. Kommunen ska vara resurseffektiv och 
sträva mot ett hållbart miljöarbete. Alla ska ha förutsättningar för att göra hållbara val i 
vardagen och på så sätt ta ansvar för miljön och framtida generationer. 

Renhållningsordningen består av Avfallsplan 2013 - 2018 samt Lokalföreskrifter om 
avfallshantering. Avfallsplanen beskriver på vilket sätt avfalls- och återvinningsverksamheten i 
Västerås ska utvecklas under perioden 2013-2018 för att bidra till att Västerås ska kunna bli 
Sveriges bästa miljökommun. 

Västerås och regionen har redan idag ett väl utvecklat system för en hållbar avfallshantering 
med en hög grad av återvinning. Ett tydligt exempel är utsorteringen av matavfall där vi är 
bland de bästa i landet. I och med biogasanläggningen på Gryta blir västeråsarnas utsorterade 
matavfall gas som driver bussar och andra fordon och som därmed ej bidrar till 
växthuseffekten. 

Med denna avfallsplan tas nästa steg i riktning mot en långsiktigt hållbar avfallshantering 
genom åtgärder som förebygger uppkomsten av avfall och ökar återvinningsgraden ytterligare. 
Planen harmonierar med den regionala avfallsplanen, vilket är viktigt då avfallsfrågorna måste 
samordnas både regionalt, nationellt och internationellt. 

Det är nu dags för ett brett samråd där vi vill höra dina synpunkter på utvecklingen av 
avfallshanteringen i Västerås. Vad tycker du är viktigt för den framtida avfallshanteringen för 
att vi ska nå ambitionen att bli Sveriges bästa miljökommun? 

Var med och tyck till! 

Västerås 2013-07-0 l 

OJn~/~läslund 

Ordförande 
Thomas LenelI 
Projektledare 
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VÄSTERÅS STAD 

Sammanfattning 

Ändrad lagstiftning, ny nationell avfallsplan och nya nationella mål har understrukit behovet av 
att revidera avfallsplanen fOr Västerås stad. Avfallshanteringen i Västerås har utvecklats 
påtagligt genom tidigare avfallsplaner där grunden har lagts genom det regionala samarbetet 
inom VafabMiljö. Västerås har idag ett väl fungerande avfallshanteringssystem, innefattande 
insamling och rötning av matavfall, återvinningscentraler for grovavfall och farligt avfall, 
fastighetsnära insamling i många lägenhetsområden och ett utvecklat informationsarbete om 
avfallshantering. Genom den nya avfallsplanen vill Västerås stad skapa forutsättningar for en 
kontinuerlig avfallsplaneringsprocess och fortsatt arbete i riktning mot en hållbar utveckling. 

Utifrån bland annat nationella, regionala och lokala mål; aktuell lagstiftning; tidigare 
avfallsplan samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen har mål för avfallshanteringen 
formulerats. En viktig del i arbetet med framtagande av målen har varit dialogen med olika 
intressenter och aktörer i den fOrankringsprocess som pågått. 

Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom fOUande områden: 

I. Avfallets mängd och farlighet 
2. Resurshushållning 
3. Hälsa och miljö 
4. Ekonomi, service och kvalitet 
5. Mark och utrymmen 
6. Nedskräpning 

UppfoUning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet och under ledning 
av Tekniska nämnden. 

Åtgärder for att uppnå avfallsplanens mål är bland annat: 

• GenomfOra ett flertal informationsinsatser 

• GenomfOra ett flertal utredningar och projekt 

• Utreda och, om så foreslås, anlägga en Kretsloppspark fOr i fOrsta hand återanvändning 
av byggavfall ur hushållens grovavfall 

• GenomfOra utbyggnad vid samtliga Återbruk med containrar for återanvändning 

• Vidta åtgärder for att minska mängden deponirest från Återbruken genom att 
exempelvis samla in gips for återvinning 

• Utreda och ta fram forslag till avlämningsplatser fOr forpackningar och tidningar 

• Inventera hämtningsställen och vidta åtgärder där brister uppmärksammats 

• Ta fram och genomfOra ett handlingsprogram fOr källsortering i de kommunala 
verksamheterna 

• Genomfora klarläggande undersökningar fOr eventuella beslut om skyddsåtgärder for 
avslutade kommunala deponier 

• Utreda och, om så föreslås, infora tömningsregistrering i syfte att underlätta 
kvalitetssäkring och uppföljning 
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I VÄSTERÅS STAD 

Dnr: 2013/26-TN 

Sammantaget bedöms genomförande av avfallsplanen medföra ökad utsortering av matavfall, 
förpackningar och tidningar till återvinning och minskad mängd avfall från Återbruken till 
deponering. Genom olika åtgärder för att förebygga avfall väntas planen också inverka på 
uppkomsten av avfall, inklusive minskat matsvinn och dämpad ökning av avfallsmängdema i 
samhället. Åtgärdsprogrammet kan också innebära ökade kostnader och behov av personella 
resurser för bland annat information och olika åtgärder får att förbättra källsorteringen. 

Fortsatt aktiv samverkan mellan olika delar av Västerås stad och dess bolag, inklusive regional 
samverkan genom VafabMiljö, bedöms underlätta genomförandet av avfallsplanen. 
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Dnr: 2013/26-TN 

VÄSTERÅS STAD 

Läsanvisning 

Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet utgörs 
av följande delar: 

Syfte, bakgrund och grundläggaude utgångspunkter för framtagande av avfallsplanen 
beskrivs i kapitel l. 

Mål och åtgärder för avfallshanteringen i kommunen presenteras i kapitel 2. 

Medel och verktyg för att uppnå avfallsplanens mål presenteras i kapitel 3. 

Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram beskrivs översiktligt i kapitel 4, inklusive 
en kort sammanfattning av genomförd miljöbedömning. En fullständig 
miljökonsekvensbeskrivning redovisas i en särskild bilaga. 

Uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram beskrivs i kapitel 5. 

Bakgrundsfakta innefattande bland annat uppgifter om kommunen, avfallshantering, 
avfallsmängder, anläggningar, miljömål och lagstiftning samt uppföljning av mål i tidigare 
avfallsplan beskrivs i bilagor till denna avfallsplan. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Samhällsbyggnadskontoret 

TJÄNSTEMANNA YTTRANDE 

'171 
2013-08-27 

DIARIENR: 2013/276 
TJÄNSTEMANNAYnRANDE 

SALA KOM 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -08- 2 8 
Dlarlenr 
"'01 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ink!. 
miljökonsekvensbeskrivning 
Sala kommun har beretts möjlighet att inkomma med yttrande kring Trafikverkets 
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014·2025 (remissversion 2013-
06-14) inklusive miljökonsekvensbeskrivning. 

Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och direktiv och 
Trafikverkets kapacitetsutredning. Den har tagits fram i samverkan med andra 
myndigheter, kommuner, näringsliv och regionala företrädare. Trafikverket föreslår 
åtgärder för de 522 miljarder som Riksdagen beslutat och för de tillkommande 
medel som finns i form av trängselskatter, banavgifter och olika former av 
medfinansiering. 

Planen pekar ut och namnger alla investeringsobjekt som beräknas kosta mer än 50 
miljoner kronor. Övriga åtgärder i planens utvecklingsdel, det vill säga mindre 
åtgärder under 50 miljoner kronor och övriga effektiviseringar, finns beskrivna som 
åtgärdsområden. Ätgärdsområden presenteras i fyra övergripande åtgärdsgrupper: 
trimning och effektivisering på väg och järnväg, miljöåtgärder i befintlig 
infrastruktur, övriga effektiviseringar samt Forskning och Innovation, FOI. 

PLANFÖRSLAGETS INNEHÅLL UR ETT SALA PERSPEKTIV 
Nedan ges en kort beskrivning av de delar i planen som berör Sala kommun. Fokus 
ligger på de namngivna åtgärder och brister som alltså bedöms vara investeringar 
på över 50 miljoner kronor, sedan följer ett urval av övriga mindre åtgärder och 
brister i punktform. Som bilaga ligger även en punktlista över andra projekt som 
skulle kunna påverka Sala kommun indirekt. 

Namngivna investeringsåtgärder och brister 

Dalabanan 
Bland namngivna investeringsåtgärder finner man "Dala banan, Uppsala - Borlänge, 
hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet, etapp 1". Projektet är avgränsat till 
upprustningsinsatser som kan genomföras på kort sikt och syftar till att få en bättre 
tidhållning, möjliggöra tätare trafik med persontåg och uppnå kortare restider. 
Etapp 1 är inplanerad 2014-201 6 och 2017-2019. 

Riksväg 70 
Namngivna åtgärder är även "Rv 70 Enköping - Simtuna" och "Rv 70 Simtuna
Kumla" där målet är att skapa mötesfri väg. Sträckan mellan Enköping och Simtuna 
ligger som åtgärd 2017-2019 och sträckan Simtuna - Kumla som förslag till 2020-
2025. 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-747 303 
Fax: 0224·18850 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Samhällsbyggnadskontoret 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 

Ostkustbanan/Till och från Arlanda 
Som namngiven brist ligger "Ostkustbanan, Skavstaby-Arlanda-Uppsala, 
tillgänglighet till Arlanda och kapacitetsbrist" som spelar roll för Salas koppling till 
Arlanda. Här föreslår man en fördjupad utredning 2014-2016. 

Urval av åtgärder under planeringsperioden (Sådant som ligger inom 
"Åtgärdsområden") 

• Mötesseparering, Rv 56 Sala - Heby 

• Plattformsåtgärder i Kvicksund och Ransta 

• Spårbyte på banan Sala-Oxelösund, (Tillberga)-Ransta 

• Signalåtgärder på Dalabanan i Sala (Mälardalspaket) 

• Åtgärder för ökad kapacitet och minskad störningsrisk på Dalabanan i Sala 
(Mälardalspaket) 

• Åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning; 
Hallstahammar, Surahammars och Sala stationer 

• Åtgärder för ökad kapacitet, bättre flöde Ostkustbanan (Mälardalspaket) 

Urval av brister och åtgärdsvalsstudier (ÅVS) 

• Konfliktsträckor med vattenförekomster av betydelse för 
dricksvattenförsörjning, väg 70 Mora, Rättvik, Roshyttan 

• Brister i kapacitet för stråket Sala - Eskilstuna - Flen - Oxelösund samt 
Eskilstuna och Kvicksunds station 

• Brister i säkerhet och robusthet i plankorsningar och på bangården i Sala 
(ÅVS) 

• Brister i robusthet och användbarhet Dalabanan, t ex persontrafik mellan 
Dalarna och Uppsala-Stockholm 

• Brister i trafiksäkerhet på delar av Rv 70 vid Sala (ÅVS) 

Bedömning av kvarstående brister efter 2025 

• Brister i säkerhet och robusthet i plankorsningar och på bangården i Sala 

• Åtgärder för hastighetshöjning samt kapacitetshöjning på Dalabanan, 
Uppsala - Sala (Mälardalspaket) 

• Brister i trafiksäkerhet på delar av Rv 70 vid Sala 

MIL/ÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN 
Nedan följer en sammanfattning av planförslagets miljökonsekvensbeskrivning. 

En enskild och kanske geografiskt begränsad åtgärd i planförslaget kan ge en 
betydande miljöpåverkan i ett lokalt perspektiv, men behöver inte medföra att hela 
planförslaget kan anses ha betydande miljöpåverkan ur ett nationellt perspektiv. 
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Miljökonsekvensbeskrivningen är uppdelad i tre fokusområden; klimat, hälsa och 
landskap. Effekter för varje miljöaspekt kan vara både positiva och negativa. De 
största miljöeffekterna sammanfattas i varje fokusområde nedan. 

Klimat 
Det finns inte underlag för att bedöma om planförslaget förändrar mängden 
personbils- och lastbilstrafik samt gång-, cykel- och kollektivtrafik. Planförslagets 
satsning på järnväg samt inriktning och ökade resurser för riktade åtgärder väntas 
dock dämpa negativ miljöpåverkan från vägtrafiken. Energianvändning i 
infrastrukturhållningen kommer jämfört med den väntade utvecklingen dock att öka 
genom förslagets nya investeringar. Tillskottet av växthusgaser genom byggandet 
har dock uppskattats vara väsentligt och leder till negativ betydande miljöpåverkan. 

Hälsa 
Planförslaget bidrar till en förbättring, men innebär inte väsentlig förändring av 
förutsättningarna för att välja gång och cykel. Antalet människor exponerade för 
buller över riktvärden minskar i och med planförslaget. Huruvida transportsystemet 
påverkar tillgängligheten till de målpunkter som olika grupper i befolkningen har är 
oklart. Planförslaget anger inte hur många barriärer planförslaget avser att röja eller 
hur många som kan komma att beröras av dessa åtgärder. 

Landskap 
Utformningen av nya investeringsobjekt anpassas till landskapets karaktär och 
kvaliteter, men det finns en viss risk att betydande negativ miljöpåverkan föreligger. 
I och med planförslaget finns det förutsättningar att upprätthålla och utveckla 
landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter - avseende delaspekterna skala, 
struktur eller visuell karaktär. Effekter av den så kallade Ostlänken och bidrag från 
andra utbyggnader innebär betydande negativ miljöpåverkan för den biologiska 
mångfalden. Detta trots att utformning och genomförande anpassas till högt ställda 
miljö krav. Planförslagets negativa betydelse för förekomst av livsmiljöer, barriärer, 
störning och mortalitet bedöms överväga förbättringar genom riktade miljöåtgärder 
och uppföljning av utvecklade skötselplaner och baskontrakt. 

SALA KOMMUNS SYNPUNKTER 

Planförslaget 
Sala kommun har i samband med upprättandet av Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 haft möjlighet att framföra de brister i 
infrastrukturen som kommunen anser föreligger i Sala kommun. 

Korsningen i plan mellan järnvägen och Rv 70 vid Kumla upptogs i denna, 
kommunens inventering av brister i infrastrukturen. Detta projekt finns inte 
namngivet i planförslaget. Sala kommun anser att det är av yttersta vikt att 
säkerställa en säker passage i detta läge och anser att projektet ska prioriteras i 
Nationella planen. 
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Däremot finns riksväg 70 mellan Kumla och Enköping omnämnt i planen, som 
föremål för mötesseparering, vilket Sala kommun ser mycket positivt på (då detta är 
ett viktigt stråk och vägen är både välanvänd och olycksdrabbad). Att man valt att 
dela upp det i två etapper som ligger i olika planeringsperioder (2017-2019 
respektive 2020-2025) skapar dock viss oro. 

En åtgärdsvalsstudie på temat "Brister i trafiksäkerhet på delar av Rv 70 vid Sala" 
omtalas i planen, vilket Sala kommun ser mycket positivt på och hoppas inbegriper 
plankorsningen vid Kumla kyrkby. Dock anser Sala kommun att det är oacceptabelt 
att detta står kvar som brist efter 2025. Detta är en av tre plankorsningar i landet 
som fortfarande återstår mellan riksväg och järnväg och måste åtgärdas snarast. 

Sala kommun har noterat att delar av Räta linjen-projektet (Rv 56) omnämns i 
planförslaget men att sista delen av Förbifart Sala inte finns med som namngivet 
projekt vilket kommunen önskat. Detta kommer tyvärr innebära negativa 
konsekvenser för lång tid framåt för framförallt buller- och vibrationssituationen 
utefter Sörskogsleden. 

Positivt är dock att mötesseparering på Rv 56 mellan Sala och Heby ingår som 
åtgärdsområde i stråk 3 i Östra Mellansverige. 

Stråk 3 (i Östra Mellansverige) inbegriper även banan Sala-Oxelösund, där mindre 
åtgärder som spårbyte mellan Tillberga - Ransta och plattformsåtgärder iRansta 
omnämns, till Sala kommuns glädje. För den omnämnda kapacitetsbristen på denna 
järnvägssträcka omtalas dock inte några särskilda åtgärder, men i "Länsplan för 
regional transportinfrastruktur 2014-2025 Västmanlands län" fastställs att en 
åtgärdsvalsstudie behöver påbörjas under planperioden. 

Det samarbete som inletts mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och Sala kommun 
avseende åtgärdsval omnämns i planen beträffande "Brister i säkerhet och 
robusthet i plankorsningar och på bangården i Sala". Dessa brister är dock listade 
som kvarstående efter år 2025, vilket Sala kommun ser som en fullständigt orimlig 
tidshorisont. Att inte ange någon form av finansiering av de åtgärder som blir 
resultatet av studien kan komma att utgöra ett stort hinder för processen framöver. 

Sala kommun noterar att inga åtgärder avseende planskildhet har upptagits i 
förslaget till Nationell plan, vilket är beklagligt då detta har väsentlig betydelse för 
Sala. Problemen kring bomfällningarna är många och barriäreffekten hämmar så väl 
stadens utveckling som företagens och uttryckningsfordonens möjlighet till effektiva 
insatser. 
Signalåtgärder på Dalabanan i Sala omnämns dock i planförslaget. Även upprustning 
av stationsområdet i Sala omnämns, med förslag till förbättring för personer med 
funktionsnedsättningar. Detta ser Sala kommun som en positiv åtgärd, men vill 
samtidigt framhålla vikten av att samordna detta med andra åtgärder som också bör 
ske i samband med utvecklingen av Sala station till resecentrum. Vilket måste anses 
som ett mycket viktigt utvecklingsprojekt i en nod som Sala med så goda 
pendlingsmöj ligheter till och från omgivande regioner. 

Sala kommun vill också poängtera vikten av fler insatser längs hela Dalabanan, inte 
bara de upprustningsåtgärder som nämns i planförslaget. Dubbelspår bör vara nästa 
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steg för att korta restider och öka kapaciteten. Dagens system resulterar i att tåg får 
vänta in varandra alltför ofta och störningskänsligheten på sträckan blir stor. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Sala kommun har inga större synpunkter angående miljökonsekvensbeskrivningen, 
men ser det positivt att det satsas på miljövänliga transportslag. 
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BILAGA 

SAMMANSTÄLLNING AV SÅDANT SOM SKULLE KUNNA PÅVERKA SALA 
KOMMUN INDIREKT 

Investeringsåtgärder som indirekt kan påverka Sala 
o ElS Västerås-Sagån 

o Södertälje Sluss, Mälaren - Åtgärder i Södertälje sluss gör att större fartyg kan 
passera och nå hamnar i Mälaren. 

o Citybanan 

Namngivna brister som indirekt skulle kunna påverka Sala 
o Brister i användbarhet och kapacitet, behov av malmtransporter, 

Harghamnsbanan och i farleden Harghamn, fördjupad utredning 

o Bergslagen, malmtransporter, Åtgärdsvalsstudie 

o Kapacitetsbrist ElS Köping - Väst jädra, fördjupad utredning 

Åtgärdsområden som eventuellt/indirekt skulle kunna påverka Sala 
o Åtgärder relaterat till konsekvenser av hastighetsöversyn och "långa 

restider" för arbetspendling och besöksnäring 

o Trafikstyrning och prioritering vid tilldelning av tåglägen, växlingsrörelser 

o Över 5 000 boende utsätts för bullernivåer över riktvärden för vägtrafik 

o Långa restider för besöksnäringen, på grund av brister i kapacitet och 
robusthet under turistsäsong, på sträckan Mälardalen-Dalafjällen 

o ITS-Iösningar (Intelligenta Trafik System) i korsningar på Rv 56 och E22 

o Vatten, konflikter med Mälaren och ås norr om Västerås 

o Trafiksäkerhetsbrister delar av Rv 56 

o Brister i kapacitet för stråket Sala - Eskilstuna - Flen - Oxelösund samt 
Eskilstuna och Kvicksunds station 

o Brister på bangården i Västerås 

o Brister i framkomlighet, säkerhet, barriäreffekt mm ElS, Västerås, Karlskoga 

o Trädsäkring på Mälarbanan 

o ITS-Iösningar i korsningar på Rv 70 

o Kapacitets- och trafiksäkerhetsåtgärder på Trafikplats Romberga, Rv 
70/ElS samt Rv 70/55 
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Förslag till beslut 

Att sända Sala kommuns synpunkter på Förslag till Nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025 till Näringsdepartementet, samt hänvisning 
till att vi ställer oss bakom Västmanlands kommuner och landstings 
yttrande. 

Föredragande tjänsteman 

Sofia Elrud, planarkitekt 
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Bilaga KS 2013/187/2 

':,':,"" V K L VÄSTMANLANDS 
-:..... Kommuner & Landsting 

14 augusti 2013 Dur VKL 2013-049.1 
Näringsdep. dnr (N 2013/2942/TE) 

VKL:s styrelse 

SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -08- 27 

MISSIV D~~r 
Yttrande över Nationell Transportplan NTP för åren 2014~_2~O~2~5"t_:.:o..;~ ..... -
Förslag till gemensam skrivning i kommuner och landsting-

Bakgrund 
På VKL:s styrelsesammaträde den 5 juni 2013, §9, gavs ett uppdrag till VKL:s 
kansli, att upprätta ett förslag till gemensam skrivning för yttranden över den 
nationella transportplanen NTP. Syftet är att understryka de länsgemen
samma utvecklingsfrågorna och deras behov av tillgänglighet genorn förbätt
ringar av transportsysternen. 

Med gemensam skrivning förstärks argumenten och anspråken . Förslag till ytt
rande utgörs av bilaga 1. Förslaget har förankrats med tjänstemannagruppen 
för transportpolitik den 13 augusti, VKL presidium den 23 augusti för en be
handling i VKL:s styrelse 6 sept, (remissdatum är den 1 oktober). 

Remissen 
Den 14 juni 2013 presenterade Trafikverket förslaget till ny transportplan för 
åren 2014-2025 för regeringen. Näringsdepartementet har därefter ställt ut en 
remiss med remisstid till och med den 1 oktober 2013. Av remisslistan framgår 
att ett begränsat urval av kommuner och landsting är remissinstanser. 

Yttranden får därför ske på eget initiativ. 

Underlagen finns på Trafikverkets web-plats: 
http://www.trafikverket.se/nationellplan 

Parallellt remitteras förslaget till regional transportplan för Västmanland för 
samma tidsperiod av länsstyrelsen. Kommuner och landsting yttrar sig även 
över denna, men VKLs uppdrag omfattar inte detta planförslag. 

Fördelningen av de totala anslagen för drift och underhåll samt investeringar i 
infrastrukturen utgörs av 522 miljarder kronor för 12-årsperioden. Dessa ska 
användas som följer (citat TRV): 

"Medel för att vårda och utveckla transportsystemet 
För åren 2014-2025 har Riksdagen beslutat om 522 miljarder kronor för åtgärder i 
transportsystemet. I beslutet ingår följande fördelning: 

• 281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet 
·86 miljarder till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar 
• 155 miljarder kronor till för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, 
tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar. 

Sammantaget överskrider önskemålen, kraven och behoven de 522 miljarder som ges i 
anslag. Det betyder att prioriteringar och effektiviseringar hela tiden behöver göras. 
Ett sätt att hushålla med resurserna är att tillämpa fyrstegsprincipen , vilket har skett i 

Håkan Johansson. Planeringschef. Västmanlands Kommuner och Landsting. Adress: Norra Källgatan 22, 722 11 VÄSTERÄS. 
Org.nr. 222000-0604. 8g 5341-6210 . Telefon (direkl): 021-39 79 44. Telefon (växel): 021-39 7940. Fax: 021-41 6684. 

E-post: hakan.johansson@vkLse. Webbadress: www.vkLse 
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arbetet med planen. Trafikverket föreslår åtgärder for de 522 miljarder som Riksdagen 
beslutat och för de tillkommande medel som finns i form av trängselskatter, banavgif-
ter och olika former av medfinansiering." (Slut citat TRV) 

VKL:s kanslis synpunkter på fOrslaget till Nationell transportplan 
Allmänna iakttagelser 

Remissmaterialet är "som vanligt" mycket omfattande och svåröverskåd
ligt. Huvudrapporten "Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-
2025" kompletteras med konsekvensbeskrivningar som bygger på under
sökningar och prognoser för en spridd skur av prognosår. Teoribildningar
na kring den samhällsekonomiska analysen slår nya rekord och ifrågasät
ter sina tidigare sanningar. Man skulle kunna dra slutsatsen att transport
sektorn blivit mer "lönsam". Men är det relativt andra samhällsmål eller en
bart i förhållande till de egna tidigare beräkningarna? Eller har det sin 
grund i en uppvärdering i ett internationellt konkurrensperspektiv med driv
krafter i näringsliv, regioner och rikspolitik? 
Konsekvensbeskrivningen tar ett nationalekonomisk! grepp, men kan inte 
kommunicera regionalekonomiska utvecklingsfaktorer, som funktion hos 
arbetsmarknader, förutsättningar för strukturella rationaliseringar, bo
stadsmarknaders funktion beroende av fastighetsvärden etc. Man kommu
nicerar i stället begrepp som "resandet", tillsammans med jämställdhet och 
klimatmål , utan att tydligt relatera till varför man reser eller skickar gods, 
eller hur tillämpningen av styrmedel påverkar en långsiktig utveckling. 
Ett syfte med det nya planeringssystemet var att skapa en ingång för att 
synkronisera behov ur ett regionalt utvecklingsperspektiv (RUP) med 
transportpolitikens förutsättningsskapande möjligheter. Det är oklart vilken 
verkan resultatet av Trafikverkets genomförda "hearings" haft på pIanför
slaget. Är det här de regionala konsekvenserna fångats upp? Fanns en 
mottagningskapacitet i Trafiverket vid dessa tillfällen? Hur likabehandlar 
man i så fall de regionala anspråken inom ett nationellt system med sk. 
samhällsekonomiska kalkyler? Genom att fördela nya streck och prickar 
på samtliga läns kartor är en möjlig del av svaret. 
Fyrstegsprincipen är en bärande ide i planeringen . Den innehåller positiva 
successiva utvecklingssteg för att klarlägga möjliga val av åtgärder - på 
objektnivå. Men vem gör valen på systemnivå , d v s nominerar till katego
rin "namngivna brister"? Det finns en risk för sammanblandning mellan 
syfte med en systemuppgradering och fysisk lokalisering av större projekt. 
T ex är en framtida nÖdvändig uppgradering av järnvägssystemet runt Mä
laren till dubbelspår en sådan fråga, som måste beredas på systemnivå 
med politiska utgångspunkter i arbets-, bostads och studiemarknader. Det 
är inte en fråga enbart för en statlig myndighet. Men vem äger initiativrät
ten att starla en åtgärdsvalsstudie och få acceptans i Trafikverket för 
detta? Hur tillämpas fyrstegsprincipen i den statliga förhandlingen för att 
åstadkomma en ny tunnelbana till Nacka? 
Vad vill remissen egentligen ha svar på? Om man förstår och gillar den 
samlade kunskapsmassan , känner tillfredsställande delaktighet i proces
sen, eller om förslagen i planen uppfyller de egna behoven? 
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Iakttagelser i sak 
Balansen mellan drift- och underhåll resp. nyinvesteringar är svår att ha en 
mer precis uppfattning om än Trafikverkets egen och är ytterst en politisk 
och delvis partiskiljande fråga, liksom avvägning mellan väg och järnväg. 
Positivt är ändå kuraget att argumentera för ökat drift och underhåll, vilket 
bottar i sårbarhet i järnvägssystemet både i arbetspendling och exportled . 
Remissunderlaget innehåller två möjliga alternativ till upprustningstakter 
för järnvägssystemet inom en ram om 108,8 miljarder inkluderande ban
avgifter. Man bör givetvis välja den takt som ger störst nytta för trafikanter
na och godstransportörerna så snart som möjligt. 
Utgångspunkten att prioritera stråk eller korridorer är bra, men Trafikver
kets analyser tar traditionella transportpolitiska utgångspunkter. De reg
ionala utvecklingsperspektiven är vagt presenterade och motverkar däri
genom syftet med det nya planeringssystemet, att tillföra målsättningar 
från länens RUP:ar. Insikter om tillgänglighetens påverkan på fastighets
värden är t ex inte tillräckligt uttalade för en nödvändigt ökad aktivitet i bo
stadsbyggandet i Stockhoirn-Mälarregionen . 
Kartan på sidan 101 över stråk i "östra Mellansverige" visar inga inbördes 
kopplingar mellan länen i Stockholm-Mälarregionen utanför Stockholms 
län, utom i de radiella stråken som har Stockholm som ändpunkt. Detta in
nebär att kopplingen till Uppsala-Arlanda, utom avseende Dalabanan, från 
östra Mellansverige förutsätts ske via Stockholm. Detta är möjligen en ef
fekt av prioriteringar i en En Bättre Sits. 
Utbyggnad av järnvägar generellt i de trafikintensiva storstadsregionerna 
gynnar Västmanland, men systemperspektivet på arbets- och bostads
marknaderna i Stockholm-Mälarregionen utanför Stockholms län brister. 
Den funktionella regionen Stockholm-Mälarregionen , är i planförslagets in
delning i "östra Mellansverige" respektive "Stockholms län", inte tillfredstäl
lande beskrivet och heller inte tillräckligt långsiktigt 
Detta försvårar en förstärkt regional utveckling utanför Stockholms län , ge
nom att underskatta värdet av väl fungerande arbets- och bostadsmark
nader i hela regionen, genom såväl radiella förbindelser till Stockholm som 
av förbindelser mellan större orter och till Arlanda . 
Den katalog av åtgärder per Trafikverksregion som presenteras i remiss
materialet presenteras som ett "urval" av åtgärder. Hur ska detta tolkas när 
budgetramarna ändå är intecknade? 
En analys av sårbarhet i stråk måste för att vara trovärdig , omfatta samt
liga trafikslag och värdera realismen i överföring av uppgifter mellan dem. 
Effekter av transportpolitiska styrmedel framgår endast i översiktliga trafik
prognoser, d v s den samlade verkan av styrmedel och fyrstegsprincipens 
övriga tillämpningar är ofullständigt beskriven eller tidssatt. 
Den påbörjade utbyggnaden av Ostlänken och Götalandsbanan är första 
steget mot stark utvecklingskorridor mellan Stockholm och Köpenhamn
Hamburg i konceptet Europakorridoren, där även Västsverige är mycket 
konkurrensmedvetna. Projektet gynnas av målsättningen om lönsam trafik 
för långa person resor om max tre å fyra timmar mellan storstadsregioner. 
I Östra Mellansverige prioriteras i synnerhet järnvägar för nyinvesteringar i 
länen utanför Stockholms län. 
Stora vägobjekt förekommer nästan enbart i storstäderna och har träng
selskatt eller brukaravgifter som del i finansieringen . 
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Gruvnäringens behov av transporter från Bergslagen utgår från de större 
gruvorna och styrs mot kusthamnar, med utgångspunkt i utbyggd kapacitet 
i Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen, vilket samtidigt 
gynnar persontrafiken. Utbyggnaderna anses samtidigt inte samhällseko
nomiskt lönsamma. Uppenbarligen uppfattas värdet av gruvnäringens ut
veckling, som bygger på att transportbehovet kan tillgodoses, olika i reg
ionen och i staten. 

För Västmanlands särskilda intresse under perioden 2014-2025, är: 
E 18 delen Köping - Hallstahammar - Västerås (Väst jädra) inte med i 
förslaget. 
E 18 genom Västerås är inte med. 
E 20 inom Södermanland-Västmanland inte med i förslaget. 
E 20, etapper i Västra Götaland med betydelse för störningskänsligheten i 
logistiken med Göteborgs Hamn och Västsverige, prioriterade. 
Räta Linjen, rv 56, prioriterad där behoven är störst, men delen Kungsör
St Sundby, liksom delar i Gästrikland inte prioriterade. 
Riksväg 70, söder om Sala-En köping prioriterad 
Mälarbanan, etappen Tomteboda-Kallhäll som helhet, med 
Svealandsbanan väster om Eskilstuna är inte med 
Järnvägen Västerås-Eskilstuna är inte med 
Dalabanan, delen Uppsala-Borlänge, utbyggnad enligt etapp 1, med 
Bergslagspendein och i synnerhet Brattheden nämns inte i förslaget 
UVEN nämns inte i förslaget 
Godsstråket genom Bergslagen, etapper mellan Storvik - Frövi , med 
Godsbanan Väster om Vänern och nya spår till Gävle hamn, med 
Aroslänken nämns inte i förslaget 
Södertälje sluss, med i förslaget 

För överblick av nationella objekt i länet och angränsande län, se kartor i missivets 
kartbilaga 

Styrelsen föreslås besluta: 

att till Näringsdepartementet avge yttrande över förslaget till Nationell transport
plan för perioden 2014-2025 i enlighet med bilaga 1 

Bilagor 
1. Förslag till yttrande 
2. Traflkverkets missivbrev rörande remissen 
3. VKL:s skrivelse rörande europavägarna (VKL 2012-01-102) 
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Kartbilaga till missivet. Förslag till nyinvesteringar med särskilda intressen 
för länet framgår av nedanstående kartor 
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Objekt i Dalarnas län 
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Anm . "Bergslagsbanan" som del i gruvnäringens i transporter ingår i förslaget 
till NTP inom Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Västra Götaland . 
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(Bilaga 1 i VKL:s beredning) 

Yttrande över förslag till nationell transportplan NTP för åren 2014-2025. 
(Remissversion TRV 2013-06-14). 

Västmanlands Kommuners och Landstings yttrande över förslaget till nationell 
plan bygger på en samsyn i Västmanland mellan länets tio kommuner och 
landstinget. Den grundas på en omfattande analys av tillgänglighetens bety
delse för regionens utveckling . En länk till detta underlagsmaterial bifogas. 

Vi anser avseende helheten att: 
• Förslaget till nationell transportplan på ett konstruktivt sätt verkar i rikt

ning mot att återställa kvaliteter i transportsystemen genom ökade och 
målinriktade drift- och underhållsinsatser. Takten i återställningsinsat
sema bör periodiseras så at! den innebär optimal nyita för trafikanter 
och i godstransporter så snabbt som möjligt 

• Planen bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar genom att foku
sera på sammanhängande transportkorridorer vilket ökar Sveriges in
ternationell kornkurrenskraft och stödjer sam-modala transportIösning
ar. Korridorerna måste dock utvecklas utifrån de funktionella egen
skaperna på såväl nationell som regional nivå. Detta innebär att korri
dorerna i storstadsområdena har en väsentlig uppgift att bidra till reg
ionförstärkning även utanför region kärnan. Vi anser inte detta perspek
tiv är tiilräckligt belyst i Stockhoim-Mälarregionen för länen utanför 
Stockholms län. En orsak kan vara planens indelning på Trafikverks
regioner som inte följer samma logik som den funktionella regionens. 

• Den regionala utvecklingens behov av tillgänglighet , för väl fungerande 
arbets-, bostads och studiemarknader, är inte tillräckligt beaktade i till
lämpade kalkylmodeller och därmed inte heller i omfattningen av före
slagna åtgärder. 

• Stockholm-Mälarregionens behov av utbyggnad av transportsystemen 
utanför Stockholms län bör omfattas av ytterligare anslag som under 
inverkan aven stark befolkningstillväxt medverkar till en balanserad 
regional utveckling . Detta skulle minska påfrestningar i bostadsförsörj
ningen , underlätta kompetensförsörjning , öka arbetsmarknadernas 
funktionalitet och minska resursbehoven. 

Vi anser avseende systemperspektivet att: 
• Systemeffekter av utbyggnaden av Citybanan genom utbyggnaden av 

Mälarbanan etappen Tomteboda-Kallhäll som helhet, kan uppnås inom 
plan perioden, men ca åtta år efter Citybanans öppnande. Effekterna av 
Citybanan bör därefter snarast växlas upp för den större regionen ge
nom förberedande utredningssteg . 

• I Stockholm-Mälarregionen bör personresandet med regionaltåg ytter
ligare underlättas, genom att kapacitet av minst dubbelspår i förbindel
serna runt Mälaren och till Örebro (Mälarbanan och Svealandsbanan), 

Håkan Johansson. Planeringschef. Västmanlands Kommuner och Landsting. Adress: Norra Kätlgatan 22, 722 11 VÄSTERÄS. 
Org.nr. 222000-0604. 8g 5341-6210. Telefon (direkt): 021 -39 7944. Telefon (växel): 021 -397940. Fax: 021-416684. 
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tillsammans med en utbyggnad av järnvägen Eskilstuna-Västerås och 
på en bana Enköping-Uppsala-(Arlanda) (Arosbanan) 

• Dalabanans utbyggnad bör påskyndas för att uppnå motsvarande sy
stemeffekter 

• Den mycket goda resandeutveckling i Västmanland som åstadkommits 
genom en målmedveten satsning på Bergslagspendeln och UVEN 
måste vårdas och stimuleras för en fortsatt "grön" regionförstärkning. I 
detta ligger kortare restider och bättre trafikekonomi med effektiva by
ten och attraktiva bytespunkter på järnvägens huvudstråk. 

• Godstråket genom Bergslagen som helhet, bör byggas ut till dubbel
spår för att erbjuda robusta godstransporter och samtidigt underlätta 
en utvecklad persontrafik med de norra länsdelarna i Västmanland 

• Utvecklingen av gruvnäringen i Bergslagen måste underlättas genom 
långsiktiga ändamålsenliga transportlösningar 

• En effektivare tågtrafikledning snarast bör etaberas 
• En utbyggnad av europavägarna i länet måste genomföras och på

skyndas i enlighet med den skrivelse som ställts till Trafikverket inför 
åtgärdsplaneringen, vilken bifogas. Utbyggnaden motiveras av såväl 
kapacitets- som sårbarhetsskäl i både väg- och järnvägssystemen. 

• En effektiv omställning av transportsektorn till mindre miljöbelastande 
logistik samt fortsatt omställning i energisektorn förutsätter en fortsatt 
satsning på sjöfarten på Mälaren enligt projektet Södertäje sluss och 
farled. 

• Fyrstegsprincipen är en bärande ide i planeringen. Den innehåller posi
tiva successiva utvecklingssteg för att klarlägga möjliga val av åtgärder 
- på objektnivå. Men vem gör valen på systemnivå, d v s nominerar till 
kategorin "namngivna brister'? 
Det finns en risk för sammanblandning mellan syftet med en system
uppgradering och fysisk lokalisering av större projekt. T ex är en fram
tida nÖdvändig uppgradering av järnvägssystemet runt Mälaren och 
Uppsala/Arlanda en sådan fråga , som måste beredas på systemnivå 
med politiska utgångspunkter i arbets-, bostads och studiemarknader 
Med intentionen i det nya planeringssystemet, att inhämta och för
stärka de regionala utvecklingsperspektiven kan detta inte enbart vara 
en fråga för en statlig myndighet. 

• En särskild uppgörelse med staten om Stockholm-Mälarregionens be
hov av utveckling av transportsystemen behöver förberedas, för att i 
nästa åtgärdsplanering konkretisera långsiktiga spelregler för framti
dens tillgänglighet och hållbarhet i utvecklingsperspektivet 2050. 

Avseende nyinvesteringar under perioden 2014-2025 anser vi, att utöver 
planens förslag till åtgärder, bör: 
1110111 "f(f!..Jrk/orll: 

• E 18 delen Köping-Västerås ingå i planen 2014-2025 med en priorite
rad byggstart under planens första hälft 

• Utbyggnad av E 20 mellan Eskilstuna och E 18 förberedas för ett ge
nomförande inom planperioden 

• Utbyggnad av E 18 genom Västerås förberedas för ett genomförande 
inom planperioden 
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• Riksväg 56 "Räta Linjen" byggas ut till mötesfri landsväg i sin helhet 
med inriktningen färdigställd väg år 2020, där vägen söder om Kungsör 
utgör nuvarande sträckning och grundvattenskyddet tillgodoses. 

J 1J(}fII.l;inll!~{!!,JJeklorll: 

• Ett nytt mötesspår på Bergslagspendeln i Ramnäs-Brattheden byggas 
ut under i planens första tre år. Atgärden, som är mycket lönsam, ef
fektiviserar persontrafiken i ett redan etablerat omfattande resande. 

• Erforderliga bärighetsåtgärder genomföras snarast på Bergslagspen
deln för näringslivets tunga transporter mellan ABB:s anläggning i Lud
vika och Västerås 

• Förberedelser göras för att bygga ut Bergslagspendeln mellan Fa
gersta och Ludvika för ökat personresande, samt ges en lämplig stan
dard för transporter för gruvnäringen inom planperioden. 

• Gruvnäringens transportbehov på järnväg förbereds genom fortsatt of
fensiv planering och åtgärder utgående från etableringsorter och ham
nar, men omfattar också sträckor på bandelar där kapacitets- eller bu 1-
lerproblematiken riskerar att uppkomma. Exempel är sträckan av Svea
landsbanan NV om Esilstuna, samt genom tätorter. 

fl/om yi!f:1I1.(feklo/'ll: 

• Södertälje sluss och mälarfarleden genomförs enligt plan, med möjlig
heter också att stärka gruvnäringens logistik. 

IIIOJJJ/lt~.r<,klolJl: 

• En utredning om förutsättningarna att väsentligt förbättra tillgänglighet
en till Arlanda via kollektiva transportmedel startas 

• En utredning om det samlade framtida behovet av flygplatskapacitet 
för luftfartens alla verksamheter för hela Stockholm-Mälaregionen, in
kluderande fraktflyg , behov av redundans och långsiktig finansiering 
genomförs. 

Bilagor: 
1. 
Länk till rapport "Infrastruktur och kommunikationer", VKL dec. 2012, om till
gänglighetens betydelse för länets och regionens utveckling : 
http://www.vkl. se/filarkivNKLlpdf/pro jektllansplan/Delrapport 2 mindre. pdf 

2. 
Skrivelse till Trafikverket om behoven av utveckling av europavägarna, VKL 
2012-01-02 

Västmanlands Kommuner och Landsting 

Ulla Persson 
Ordförande 

Monika Eriksson Bertilsson 
Direktör 
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Förord 

Förslaget till nationell plan för transportsystemet har arbetats fram med utgångspunkten att öka upp
fyllelsen av de transportspolitiska målen. Förslaget har tagits fram i samverkan med Sjöfartsverket får 
att säkerställa ett så bra trafikslagsövergripande arbetssätt som möjligt. Dialog har också förts med 
andra berörda aktörer. 

I Trafikverkets uppdrag ingår att ta fram ett förslag till långsiktig nationell plan för utvecklingen av 
transportsystemet. Förslaget omfattar åren 2014-2025 och är gemensamt för alla trafikslag, vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. 

Trafiken och därmed kapacitetsutnyttjandet i transportsystemet har ökat under lång tid. Det har med
fört trängsel och ökade störningar i vissa delar av systemet, inte minst i storstadsregionerna. Mot den
na bakgrund gav regeringen Trafikverket i uppdrag att med utgångspunkt i gällande plan utreda beho
vet av ökad kapacitet i det svenska transportsystemet. Trafikverket slutredovisade Kapacitetsutred
ningen i april 2012. Arbetet med planförslaget 2014-2025 har gjorts med utgångspunkt i såväl Kapaci
tetsutredningen som den nuvarande nationell plan för transportsystemet 2010-2021 samt direktiven 
för planförslaget. 

Planen beslutas av regeringen under våren 2014 och därefter är det Trafikverkets uppgift att se till att 
den blir verklighet. Från och med den 14 juni till och med den 1 oktober 2013 är det möjligt att lämna 
remissynpunkter på förslaget. Remissyttranden ska lämnas till Regeringskansliet, Näringsdeparte
mentet, senast den 1 oktober 2013. Trafikverkets styrelse har behandlat och godkänt förslaget den 10 
juni 2013. 

Borlänge den 14juni 2013 

Gunnar Malm 
Generaldirektör 
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Sammanfattning 
Trafikverket redovisar förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. I förslaget betonas 
vikten av att under kommande 12-årsperiod vårda den infrastruktur vi har. Särskilt med tanke på att 
morgondagens infrastruktur är den vi har i dag och att det är en begränsad mängd av ny infrastruktur 
som kommer att tas i bruk innan 2030. Planen bygger på regeringens infrastrukturproposition och 
direktiv och Trafikverkets kapacitetsutredning. Den har tagits fram i samverkan med andra myndighe
ter, kommuner, näringsliv och regionala företrädare. 

Nya krav ställs när samhällen och människors behov av resor och transporter förändras. Trafikverket 
är en part i det arbetet, och arbetar nära näringsliv, kommuner, regioner och andra myndigheter för 
gemensamma lösningar på dagens och framtidens transportutmaningar. Trafikverket vill därför prio
ritera väg- ochjärnvägsstråk för godstransporter, möjligheterna till arbetspendling, kollektivtrafik, 
gång och cykel samt ökade möjligheter till trafikslagsövergripande användning av transportsystemet. 
Internationella stråk ingår i förslaget. En grundläggande tillgänglighet i hela landet har eftersträvats. 

Planen ska bidra till ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsik
tigt hållbart transportsystem, samt verka för att de transportpolitiska målen nås. 

Resor och transporter ökar i framtidens transportsystem 
Om transporterna ska fortsätta att fungera även i framtiden måste dagens infrastruktur fortsätta att 
leverera nytta. På samma sätt som det åldrande bostadsbeståndet behöver ett ROT-program, behöver 
den åldrande infrastrukturen renovering och reinvestering, anpassning, trimning och ombyggnad. 
Enligt Trafikverkets prognoser kommer efterfrågan på person- och godstransporter att fortsätta att 
öka. Prognoserna ska ses som en indikation på vilken utveckling som kan förväntas utifrån de förut
sättningar som gäller idag. Förutsättningarna här har delvis förändrats i förhållande till de prognoser 
som togs fram i samband med Kapacitetsutredningen. Personprognosen visar att det sammanlagda 
transportarbetet för bil, buss, tåg och flyg i personkilometer beräknas öka med 29 procent till 2030. 
Det sammanlagda transportarbetet för inrikes godstransporter beräknas öka med 52 procent. 

Medel för att vårda och utveckla transportsystemet 
För åren 2014-2025 har Riksdagen beslutat om 522 miljarder kronor för åtgärder i transportsystemet. 
I beslutet ingår följande fördelning: 

281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet 

86 miljarder till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar 

155 miljarder kronor till för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring 
och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar 

Sammantaget överskrider önskemålen, kraven och behoven de 522 miljarder som ges i anslag. Det 
betyder att prioriteringar och effektiviseringar hela tiden behöver göras. Ett sätt att hushålla med re
surserna är att tillämpa fyrstegsprincipen, vilket har skett i arbetet med planen. Trafikverket föreslår 
åtgärder för de 522 miljarder som Riksdagen beslutat och för de tillkommande medel som finns i form 
av trängselskatter, banavgifter och olika former av medfinansiering. 

Vi vårdar den infrastruktur som vi har 
Många av de äldre anläggningarna lever inte upp till dagens kvalitetskrav. Många anläggningar är 
gamla och uttjänta men det kan också vara andra krav som har utvecklats under de senaste årtionde
na; funktionella, säkerhetsmässiga eller miljömässiga. För att de äldre anläggningarna ska kunna ha 
en fullgod roll i dagens och morgondagens transportsystem behöver förebyggande underhåll och rein
vesteringar genomföras i ökad utsträckning. Ofta kan dessa relativt små insatser leda till stora förbätt
ringar. Stora satsningar görs i planen för att behålla den standard som dagens väg- och järnvägsnät
har. 

Fokus på förebyggande drift och underhåll av järnvägen 

Situationen på järnvägsnätet är ansträngd beroende på ökande trafikmängder och ökande behov av 
transporter med tyngre, bredare, högre och längre tåg. I planrorslaget presenteras en strategi för rein
vestering och förebyggande underhåll så attjämvägsnätets robusthet och tillförlitlighet ökar. Trafik-
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verket föreslår en snabbare upprustningstakt där problemen är som störst i de mest högtrafikerade 
delarna av järnvägsystemet. Det som görs i dag och inom de närmaste tre åren har stor betydelse för 
möjligheterna att använda och utveckla järnvägen. 

Vi bygger om och bygger nytt för att utveckla samhället 
Men dagens infrastruktur kommer inte ensam att klara morgondagens behov. Samhället utvecklas och 
nya bebyggelse- och transportmönster uppstår. Det innebär att ibland behöver ny infrastruktur byg
gas, eller att dagens byggs om, för att tillgodose förändrade behov av resor och transporter. 
Trafikverkets medverkar i samhällsplaneringen för att integrera planering av transportsystemet och 
lokaliseringar av bebyggelse, verksamheter och service. Det arbetet är en förutsättning för långsiktigt 
hållbar tillgänglighet i attraktiva tätorter och regioner. De betydande investeringar som görs i större 
städer får nyttor i ett stort omland. Det gäller till exempel Citybanan i Stockholm som ger positiva ef
fekter såväl för Ostkustbanan i Uppland som på Mälarbanan i Västmanland. 
Samverkan med andra aktörer i tidiga skeden ger möjlighet till långsiktigt effektiv resursanvändning; 
från samhällsplaneringens strategiska inriktning i till exempel regionala utvecklingsplaner och regio
nala kollektivtrafikförsörjningsprogram, till kommunala översiktsplaner och trafikstrategier. I åt
gärdsvalsstudier utvecklas och analyseras en effektiv mix av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, som 
underlag för Trafikverkets och andra aktörers fortsatta åtgärder. 

Atgärdsområden för effektivitet, säkerhet och miljö 
Det handlar om åtgärder med bred och god måluppfyllelse som konkretiserar fyrstegsprincipen genom 
att åstadkomma f<irbättringar i befintligt transportsystem utan kostnadsintensiva investeringar i ny 
infrastruktur. Inom åtgärdsområdena finns åtgärder som bidrar till att användningen av befintligt 
transportsystem kan bli mer effektiv, säker och hållbar. Många åtgärder ger dessutom ett viktigt bidrag 
till flera mål samtidigt. Genom att åtgärda brister i befintlig infrastruktur kan transportsystemets ne
gativa påverkan på miljö och hälsa motverkas. En ökning av riktade åtgärder görs för att transportsy
stemet ska bidra till de nationella miljörnålen. Åtgärderna som föreslås är inom buller, förorenade 
områden samt vatten och landskap. Aven andra satsningar som görs i form av anpassning av hastighe
ter på vägarna till vägarnas säkerhetsstandard och fler trafiksäkerhetskameror gynnar miljö samtidigt 
som det ger stora effekter för säkerhet. Äldre vägar kan kompletteras med mitträcken vilket leder till 
att vägen klarar dagens trafiksäkerhetskrav utan att hastigheten behöver sänkas. 
En rad mindre trimningsåtgärder föreslås också för förbättrad kapacitet för gods- och persontrafik, 
genom: 

nya trafikplatser, stigningsf:iIt och kollektivtrafikkörfalt, samt variabla skyltar och hastighets
gränser 

mindre justeringar och optimeringar av befintligt spår- och signalsystem, trimmade mötes
stationer, utökat antal uppställningsspår med värmeposter och förlängda sido- och uppställ
ningsspår for järnvägstrafiken 

separering av järnvägstrafik och utjämning av hastigheter och enkelriktning av banor 

Större investeringsåtgärder 
Regeringen har pekat ut ett antal investeringsåtgärder som ska genomföras under åren 2014-2025 och 
Trafikverket presenterar utredningar av till exempel ny järnväg mellan Järna och Linköping, Ostlän
ken, och ny järnvägsförbindelse Kaunisvaara-Svappavaara. 
Andra större åtgärder som planeras under kommande 12-årsperiod är: 

satsningar på malmtransporter i Bergslagen och i norra Sverige, till exempel Malmbanan 

Gävle hamn föreslås få bättre järnvägsanslutningar vilket utvecklar möjligheterna att trans
portera gods med sjöfart 

i södra Sverige byggs den trånga delen mellan Ljungby och Toftanäs bort, södra E4 får fyra fi
ler och järnvägssträckan Malmö-Lund får fyra spår fram till Högevallsbadet i södra Lund 
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Vi utvecklar nya lösningar tillsammans med andra 
Det sker kraftiga förbättringar av olika komponenter i transportsystemet, vilket har bidragit till effek
tivare, säkrare och mera miljöanpassade transportlösningar. Men utvecklingen närmar sig nu en ny fas 
där olika teknikkomponenter kommer att börja interagera och kommunicera med varandra. Att ut
veckla infrastrukturen framöver innebär en samverkan om fordonsutveckling, utvecklingen av infor
mationssystem och framväxten av nya transportlösningar och transportmönster. 
Trafikverket ska i samarbete med andra myndigheter, företag, kommuner, landsting och organisatio
ner ta fram kunskap om effektiva styrmedel som främjar en utveckling för energieffektiva, rena, tysta 
och trafiksäkra fordon. Exempel på detta är koldioxidbaserade förmånsvärden, fordonsskatter, lagkrav 
på alkolås, installation av energirnätare på tåg och debitering på faktiskt använd energi. 
Arbetssätten kan variera beroende på vilka utmaningar som ska lösas och vilka aktörer som är berör
da. Nya lösningar kräver forskning och utveckling i olika omfattning. Planen innehåller förslag på in
riktning av forsknings- och innovationsinsatser som för första gången fångar in behoven från alla tra
fikslag. 

Andra exempel på satsningar i planen 

Lättare att cykla, gå och resa med kollektivtrafik 

Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras bland annat genom åtgärder enligt steg l och 2 i fyrstegs
principen. Det är åtgärder som måste genomföras i samverkan mellan involverade parter. Det kan 
handla om: 

bättre utformning av anläggningar och ljänster inom kollektivtrafiken, samordning av biljett
och betalsystem samt ökad och säker cykel- och gångtrafik 

att främja resfria möten, var bytespunkter lokaliseras och hur de utformas och med vilken 
servicenivå 

information inför och under resan, användbarhet för barn, äldre och funktionshindrade, samt 
resors kvalitet som turtäthet, restid, komfort, trygghet, säkerhet och tillgänglighet 

Funktionella och attraktiva stationsmiljöer 

Trafikverket ansvarar för plattformar och i flesta fall för plattformsförbindelser. Det finns behov av 
investeringar och uppgraderingar som leder till betydligt förbättrade stationsmiljöer. Ett samlat ge
nomförande av investeringar och åtgärder samt möjligheten till utökad förvaltning och underhåll, ger 
en utveckling av stationerna till kvalitativa, tilltalande och moderna miljöer för alla resenärer. Statio
nerna har i dagsläget även behov av uppdatering och komplettering av ny trafikinformationsutrust
ning. 

Anpassning av hastighetsgränser 
Trafikverket fortsätter med den systematiska anpassningen av hastighetsgränserna till vägarnas stan
dard. Anpassningen sker kontinuerligt under kommande 12-årsperiod och med en ambition att mini
mera de negativa effekterna i områden med långa transportavstånd. Den effekt inriktningen förväntas 
ge är att antalet omkomna per år minskar med 11 personer och att koldioxidutsläppen minskar med 30 
000 ton per år. 

Fler trafiksäkerhetskameror 

Satsningen på fler trafiksäkerhetskameror omfattar 600 mil väg med hastighetsgränserna 70, 80 och 
90 kilometer per timme samt cirka 100 korsningar. Den innebär att antalet omkomna per år beräknas 
minska med 11 personer samt att koldioxidutsläppen beräknas minska med 50 000 ton per år. 
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Stängsling och kameraövervakning gör järnvägen säkrare 

Sedan ungefar tio år tillbaka har antalet dödade i järnvägstransportsystemet varit cirka 90 personer 
per år. En betydande andel av dödsfallen är självmord. Genom att använda en kombination av stängsel 
och kameror som detekterar rörelser i spåret kan olyckor och självmord förebyggas av Trafikverket. 

Samverkande informationssystem för effektivare transporter 

Med samverkande informationssystem för transporter, eller kooperativa system, menas hur fordon 
samverkar och kommunicerar mellan varandra och med infrastrukturen. Utvecklingen går snabbt och 
åtgärder för att anpassa transportsystemet till de nya förutsättningarna är prioriterat. Det handlar om 
nödvändiga justeringar av den fysiska infrastrukturen samt om åtgärder för sänkta kostnader för in
samling av data och information. 

En modern trafikledning 

En ny nationell trafikledning ska införas vilket ger möjligheter att öka kapaciteten på anläggningen 
genom effektivare styrning och övervakning utan att bygga nyanläggning. Det blir möjligt att arbeta 
med trafikledning på samma sätt över hela landet och med förbättrat beslutsstöd för den operativa 
personalen. Det ger ökad kapacitet och punktlighet, och en ökad robusthet vid driftstörningar. För
bättrad informationshantering och mer precisa trafikprognoser ger underlag för bättre trafikinforma
tion, vilket underlättar för både resenärer och tågoperatörer när störningar uppstår. 

Införande av ERTMS i Sverige 

Internationella rutter ingår i förslaget, till exempel genom införandet av ERTMS, en modernisering av 
befintligt signalsystem för järnvägen. På sikt underlättar det transporter genom Europa. För Sveriges 
del innebär det att den svenska delen av Korridor B, Stockbolm-Neapel utrustas med ERTMS senast 
år 2020. 

Innovation genom demonstrationsanläggningar 

Nya lösningar kräver inte bara forsknings- och utvecklingsinsatser utan innovationer i en bredare me
ning. Ett led i detta är att planförslaget inrymmer satsningar på demonstration inom några områden, 
till exempel av elektrifierade vägar där lastbilar kan drivas elektriskt. Denna typ av innovationer inne
bär tydliga krav på samverkan mellan infrastruktur-, fordons- och transportutvecklingen där Trafik
verket blir en aktör i ett större sammanhang. Det gäller också utvecklingen av terminaler och omlast
ningspunkter eller när nya kollektivtrafiklösningar tas fram, till exempel Bus Rapid Transit (BRT). Det 
är viktigt att innovationen är behovsdriven så att de nya lösningarna underlättar fOr resenärer och 
godstransportköpare. 

Effekter av planförslaget 
Tillståndet för dagens vägar, järnvägar och farleder kommer att förbättras under planperioden vilket 
är en förutsättning för att resor och transporter ska kunna genomföras smidigt, grönt och tryggt. Infra
strukturen kommer att bli mer robust och ha en ökad förmåga att tåla störningar. Förslaget till plan 
fOrväntas bidra till det övergripande transportpolitiska målet genom att tillgängligheten förbättras. 
Planförslaget stödjer också tillväxt genom åtgärder som bidrar till att öka tillgängligheten inom och 
mellan regioner, vilket leder till bättre fungerande och större arbetsmarknadsområden. Förbättringar 
får godstrafiken bedöms leda till ökad effektivitet och minskade kostnader, vilket är till nytta för när
ingslivet. 

Förslaget till plan bedöms öka trafiksäkerheten. Det ingår också omfattande åtgärder för att minska 
bullerstörningar och åtgärder som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt ingår åtgärder som 
ökar trafiken vilket får motsatt effekt. Planförslaget innebär både positiva och negativa effekter för 
omgivande landskap, natur- och kulturmiljön. Luftkvaliteten fOrbättras lokalt och åtgärder som främ
jar ökad gång- och cykeltrafik har positiva hälsoeffekter. 
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Fakta om den statliga infrastrukturen 
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Trafikverket förvaltar den stat
liga delen av det allmänna 
vägnätet, Europa-, riks-, och 
länsvägar I vägnätet ingår 
även broar, tunnlar och färje
leder. Trafikverket administe
rar den statliga medfinansie
ringen av av enskilda vägar. 

Trafikverket förvaltar en stor 
del av järnvägsnätet. De flesta 
banorna är trafikerade och 
elektrifierade. I förvaltningen 
ingår till exempel tunnlar, bro
ar, kraftförsörjningsnät och 
fiberoptiknät. 

Sjöfartsverket förvaltar cirka 
300 allmänna farleder av totalt 
cirka 700 farleder. Längs kus
ten finns ungefär 50 allmänna 
hamnar av olika storlek samt 
ett antal privatägda industri
hamnar. 

Trafikverket pekar i Kapaci
tetsutredningen ut drygt 20 
hamnar med central betydelse 
för transporter av gods. 

Det statliga bolaget Swedavia 
driver de tio flygplatser som 
ingår i det statliga basutbudet 
samt Sundsvall-Härnösand 
flygplats. Övriga flygplatser är 
icke-statliga. Det finns cirka 40 
flygplatser i Sverige där det 
bedrivs reguljär luftfart. Trafik
verket administrerar den statli
ga medfinansieringen till icke 
statliga flygplatser med statligt 
upphandlad flygtrafik. 

Trafikverket administrerar 
också ett beredskapsanslag till 
de tio flygplatser som ingår i 
det nationella beredskapsnätet 
för samhällsviktiga insatser 
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1 Inledning 
Regeringen fastställde nu gällande Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 den 29 mars 2010. 
Samtidigt fastställdes definitiva ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för samma 
period. Trafiken och därmed kapacitetsutnyttjandet i transportsystemet har ökat under lång tid. Det 
har medfört trängsel och ökade störningar i vissa delar av systemet, inte minst i storstadsregionerna. 
Mot denna bakgrund gav regeringen Trafikverket 2011 i uppdrag att med utgångspunkt i gällande plan 
utreda behovet av ökad kapacitet i det svenska transportsystemet. Trafikverket slutredovisade Kapaci
tetsutredningen i april 2012. Kapacitetsutredningen kan mycket grovt sammanfattas i följande punk
ter: 

Kapacitetsbrister kan inte byggas bort 
• Kraftigt förväntad trafikökning till år 2050 
• Att enbart bygga nytt löser inte kapacitetsproblemen 
• Använda effektivt och vårda det befintliga systemet 
• Samhällsekonomiskt motiverade investeringar 

Vi behöver använda och öka kapaciteten på ett effektivt och hållbart sätt! 
• Den största och snabbaste kapacitetsvinsten finns i vårt befintliga system 
• Vi behöver påverka användningen och utnyttja effektiva och smarta lösningar 

Vi föreslår åtgärder där bristerna är som störst 
• Storstadspaket 
• Gods- och persontrafikpaket 
• Klimatpaket 

Nu gällande nationell plan för transportsystemet 2010-2021 och Kapacitetsutredningen utgjorde vikti
ga underlag för regeringens proposition Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 
(prop. 2012/13:25). Med utgångspunkt från dessa underlag och direktiven om upprättande av natio
nell plan har Trafikverket tagit fram föreliggande förslag till Nationell plan för transportsystemet 
2014-2025. 

Regeringens uppdrag om åtgärdsplanering 
Regeringen beslutade i december 2012 (N2012/6395/TE) att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram 
förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 
2014- 2025. Samtidigt uppdrogs åt länsplaneupprättarna för respektive län att upprätta förslag till 
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period. Planeringen 
ska genomföras i enlighet med det nya planeringssystemet. och infrastrukturpropositionen,. 
I regeringens beslut framgår att transportsystemet och tillhörande infrastruktur behöver anpassas till 
de krav som en långsiktigt hållbar utveckling ställer, såväl ekonomiskt, miljömässigt som socialt. Åt
gärderna som prioriteras i planeringen ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen. 
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen av förvaltningen och utvecklingen 
av transportsystemet. Inriktningen för planeringen av åtgärder är att skapa förutsättningar för ett ka
pacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och hållbart transportsystem som tillgodoser näringslivets 
och medborgarnas behov av arbetspendling och av godstransporter i alla delar av landet. 
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Från inriktnings planering till planförslag 
Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är indelad i 
två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering. I den nu pågående processen ingick i inriktnings
planeringen framtagande av underlag, främst Kapacitetsutredningen, samt Investeringar för ett starkt 
och hållbart transportsystem (proposition 2012/13:25). I denna rapport presenteras förslaget till Na
tionell plan för transportsystemet 2014- 2025 inom ramen för åtgärdsplaneringen. Efter remittering 
till berörda aktörer kommer förslaget att beredas och beslutas av regeringen våren 2014. 

Inriktningsplanering 

Analyser, till exempel 
(egenngen~ uppdrag t,lI 
Trahkverket om k~pac,tets
utrednmg for transportssystemet 

Atgärdsplanering 

Regeringens 
InfrastrulcturpropOSltlon 

Oktober 2012 

Riksdagsbeslut 

December 2012 

December 2012 Juni 2013 Juni-September 2013 Våren 2014 

Genomförande 

Trallkverket ans\arar for 
genomförande av planen 
från 2014 \1112025 

Artiga beslut lattas av 
regering och nksdag om 
byggstarter samt li!irbere 
delse' till byggstarter 

Ett planeringssystem i förändring 

ln"ktnHlgsp'an2nng~n -:.~ 
bedöms ske med Cirka ,,~ 
fyra års mellanrum och så 
Vidare ' 
• ~I -" 

Modellen för den ekonomiska planeringen innebär att en rullande planering tillämpas. Syftet med det 
är att knyta planeringssystemet fastare till den statliga budgetprocessen. Modellen ger regeringen möj
lighet att prioritera bland de föreslagna åtgärderna inom planens 12-åriga inriktning. 
Från och med 2014 fattas beslut om byggstarter och förberedelser för byggstarter. Det innebär att alla 
större åtgärder på sikt kommer att omfattas av flera regeringsbeslut innan Trafikverket får klartecken 
att starta arbetet. 
Våren 2014 fattas särskilda beslut om: 

• byggstarter under åren 2014-2016 
• förberedelser för byggstarter under åren 2017-2019 

Perioden 2020-2025 omfattar identifierade åtgärder och brister som kräver fortsatta utredningar och 
analyser. 

Så har förslaget till nationell plan arbetats fram 
I enlighet med regeringens direktiv har innehållet i planförslaget i stor utsträckning hämtats ur natio
nell plan för transportsystemet 201O-20213och de åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen 
och i regeringens uppdrag om att upprätta nationell plan 2014- 2025. Vidare bygger Trafikverkets 
planförslag för 2014-2025 på den inriktning som presenterades i Kapacitetsutredningen. 
Förslaget till nationell plan har arbetats fram i flera steg. Utifrån nuvarande eller förväntade problem i 
transportsystemet har brister identifierats på regional och nationell nivå i relation till de transportpoli
tiska målen. I den mån det har varit möjligt har bristerna beskrivits i form av de leveranskvaliteter 
som formulerats i Trafikverkets nya ramverk för styrning. 
Utgångspunkten för arbetet med att forma planens långsiktiga inriktning har varit kapacitetsutred
ningens bedömning i tidsperspektivet 2050. Underlagsmaterial i form av omvärldstrender, befolk-
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ningsutveckling, tillväxt och arbetspendling i storstadsregioner har använts i analysarbetet. Planen har 
också utformats utifrån fårutsättningarna i det nya planeringssystemet för transportinfrastruktur' . 
Utifrån de regionala och nationella beskrivningarna har en samlad bild utkristalliserats med priorite
rade behov av förbättringar i transportsystemet per stråk. Behoven för näringslivets godstransporter, 
arbetspendling, långväga persontransporter och gränsöverskridande transporter har beaktats. 
Analyserna har lett fram till förslag till åtgärder utifrån stråkens funktion och transportpolitisk mål
uppfyllelse. Samhällsekonomiska bedömningar har upprättas för att dokumentera åtgärdernas nytta, 
kostnader och effekter och miljöbedömningar har varit en integrerad del i arbetet. Slutligen har en 
samlad prioritering gjorts av vilka åtgärder som inryms i förslaget till nationell plan för transportsy
stemet. 

Hearingar för dialog och öppenhet 
Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och vara öppna om planens utveckling och innehåll. 
Inledande hearingar genomfördes på sex platser i landet hösten 2012. Under våren 2013 genomfördes 
en hearing med företrädare för län och regioner där tillämpningen av fyrstegsprincipen stod i fokus. 
Seminarier med andra myndigheter har också genomförts, till exempel om Vision för Sverige 2025'. 

De löpande kontakterna med omvärlden har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika forum 
för samverkan, som särskilda dialogmöten och ordinarie möten med planupprättare. Trafikverkets 
planerare har deltagit i möten med regionala intressenter, godsråd, näringslivsråd och kommunmöten, 
och berättat om arbetet med planen. Sammantaget har många inspel och förslag lyssnats in, bland 
annat i frågor som rör kustsjöfart, kollektivtrafik och gods. 

Transportsystemet och samhällsutvecklingen 
Robust infrastruktur och tillförlitliga transporter bidrar till att skapa tillväxt, livskvalitet och väWird. 
Transportsystemet har en viktig roll i samhällsutvecklingen. Trafikverkets uppdrag är att bidra i sam
hällsutvecklingen. Det innebär att skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, interna
tionellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem samt verka för att de transportpo
litiska målen uppnås. 
Resor och transporter är en stor och viktig del av vår vardag. Möjligheten att nå ett utbud och att leve
rera gods kan tillgodoses med en transportfunktion. Men den möjligheten kan också åstadkommas 
genom bättre lokalisering av exempelvis en växande industri, en skola eller annan bebyggelse. Ett väl 
utformat och fungerande transportsystemet möjliggör också fysisk aktivitet som kan bidra till förbätt
rad folkhälsa. När målpunkter i form av till exempel samhällsservice eller arbetsplatser flyttar eller 
försvinner är det inte säkert att de kan kompenseras med transportlösningar. För att tillgängligheten 
ska vara god och transportsystemet ska vara effektivt bör lokaliseringar av bebyggelse, verksamheter 
och service följa en planerad långsiktig samhällsstruktur. I det arbetet behöver flera samhällssektorer 
och övriga aktörer medverka. 

Atgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen 
Ätgärdsval enligt fyrstegsprincipen är ett aktörsneutralt arbetssätt som kan användas för att lösa vikti
ga problem eller behov. En central utgångspunkt är att flera aktörer går samman för att analysera 
snabba och kostnadseffektiva lösningar. Arbetet syftar även till att skapa en helhetsbild av hur ansva
ret för åtgärderna fördelar sig mellan olika aktörer. Ätgärdsvalsstudier föregår en eventuell fysisk pla
neringsprocess. 
Arbetsättet är nytt och introducerades i större skala under 2012, hittills främst i Trafikverkets verk
samhet. Andra aktörer, som kommun eller region, kan vara initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie. 
Därför står Trafikverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting bakom en gemensam hand
ledning i metoden, Ätgärdsvalsstudier - nytt steg i planering av transportlösningar. Förväntningarna 
på det nya arbetssättet är bland annat att det ska integrera olika aktörers möjligheter att bidra till ef
fektivare användning av befintlig infrastruktur och därmed begränsa behovet av kostnadskrävande 
nybyggnation. 

l Plan eri ngssystem för transportinfrast ruktur {prop. 2011/ 12:118, bet.2011/ 12:TU13, rskr. 2011/12:257 

2 Boverket, rapportering av regeri ngsuppdrag, diarienummer 109-2640/2011 
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Exempel på åtgärdsvalsstudier som har genomförts är SATSAS stärkt kollektivtrafik i korridoren 
Stockholm-Arlanda-Uppsala, stråket Kristianstad-Älmhult och Borlänge bangård. Metoden passar för 
alla trafikslag och Hirdmedel och lämpliga områden för studier är gods- och pendlingsstråk, stations
områden, godsterminaler, etableringar av bostadsområden och gruwerksamheter. 

Om fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. En effektiv 
lösning på ett specifikt transportbehov kan innehålla åtgärder från flera av stegen. Syftet är att lös
ningen ska säkerställa en god hushållning med resurser och bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
De första stegen kan också ge effekt på mycket kort tid, jämfört med de senare stegen som tar mer tid 
att planera och genomföra. 

Bygg nytt 
Steg 4 

Bygg om 
Steg 3 

Optimera 
Steg 2 

l' , , , , , , , , , , , , , 

Utredning, projektering och genomförande av 

nya investeringsåtgärder 

Investering i ökad kapacitet genom att 

fullfölja pågående projekt 

Trimning . . 
för att forbattra användnmgen av kapaciteten 

Reinvestering 
för utbyte av mfrastrukturanläggnmgarnas delar 

så att önskvard kapacitet kan uppratthållas 

Drift och underhåll , , , for att göra befmtllg kapacitet tlllgangllg med bibehållen leveranskvahtet 

Tänk om 
Steg 1 

, , 
• 

Steg 1 - Tänk om 

Styrmedel och samhällsplanering 
5tyråtgarder for att påverka trafikeringen och förbattra kapacitetsutnyttJandet. 

Samspel transporter, samhallsplanenng och markanvändning . 

Det första steget avser åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och valet av transportsätt. Det 
omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information för såväl transportsystemet som 
samhället i övrigt. Åtgärderna kan leda till att efterfrågan på transporter minskar eller att transporter 
förs över till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare fardmedel. 

Samspelet mellan planering av transportsystemet och bebyggelsen är en förutsättning för att städer 
och regioner ska bli hållbara. Trafikverkets medverkan i samhällsplaneringen är inriktad på att integ
rera planeringen av bebyggelse, infrastruktur och transporter och därmed göra den mer effektiv. 
Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska Trafikverket tillhandahålla underlag för regional och 
kommunal planering samt delta i den kommunala planeringsprocessen. Tyngdpunkten läggs på att 
Trafikverket deltar i planeringens tidiga skeden, där det finns störst möjlighet att påverka. Det ökar 
chansen att man väljer mer kostnadseffektiva lösningar som leder till att transportsystemet används 
effektivare. Trafikverket har genomfört ett antal seminarier om Hållbar samhällsplanering. Seminari
erna ska ge kommunerna konkreta verktyg och belysa vikten av att planera för ett transportsnålt, cy
kel- och kollektivtrafikvänligt samhälle. 
Användningen av styrmedel i transportsystemet har flera syften och åtgärderna behöver följaktligen 
utformas olika. Vissa styrmedel kan bidra till att infrastrukturen vårdas så att den slits mindre, exem-

5 Sa mverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen 
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pelvis ban avgifter som främjar spårvänliga fordon. Andra bidrar till minskad trängsel genom att trafik
flöden omfördelas i tid och rum. 
Administrativa styrmedel kan innebära direkta restriktioner fcir till exempel vissa typer av transporter 
eller transporter på vissa tider. Ibland lägger administrativa styrmedel grunden fcir att andra styrme
del kan användas, till exempel lagar som ger de formella förutsättningarna för bidrags-, avgifts- eller 
handelssystem. Informativa styrmedel syftar till att förändra attityder och beteenden. De fungerar 
bland annat som ett verktyg för att skapa acceptans när andra styrmedel införs. 

Steg 2 - Optimera 
Nästa steg handlar om åtgärder som innebär att befintlig infrastruktur används effektivare genom 
styrning, reglering, påverkan och information samt drift och underhåll. Syftet är att möjliggöra effekti
vare, säkrare och miljövänligare användning av transportsystemet. Styrmedel är också relevanta när 
det gäller åtgärder för att optimera användningen av transportinfrastrukturen. 
Att vårda infrastrukturen genom drift, underhåll och reinvestering är en förutsättning för att trans
portsystemet ska fungera. I området ingår trafikledning, trafikinformation och övrig drift för den dag
liga verksamheten. Vidare krävs avhjälpande och förebyggande underhåll samt reinvesteringar för att 
vårda infrastrukturen. Andra åtgärder är statlig medfinansiering till enskilda vägar samt förutsätt
ningsskapande åtgärder som planering, forskning och innovation fOr drift, underhåll och reinvester
ing. Det finns även statlig medfinansiering för kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder i farleder. 

Steg 3 - Bygg om 

Det tredje steget avser begränsade ombyggnadsåtgärder och omfattar fOrbättringsåtgärder och om
byggnader i infrastrukturen, exempelvis trimnings-, säkerhets-, miljö- och bärighetsåtgärder. I plane
ringsarbetet har vi identifierat behov av ett brett spektrum av sådana åtgärder som i allmänhet är 
kostnadseffektiva och ger en bred och god måluppfyllelse. Åtgärderna är ofta efterfrågade av använ
darna och bidrar till att transportsystemet kan nyttjas effektivare. Trafikverket föreslår åtgärder fcir 
förbättrad kapacitet och kvalitet, ökad och effektiv kollektivtrafik, ökad och säker cykling, ökad an
vändbarhet för alla, ökad säkerhet och bättre miljökvalitet. 

Steg 4 - Bygg nytt 
Det sista steget omfattar nyinvesteringar eller större ombyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i an
språk, till exempel nya väg- eller bansträckningar. Utöver vård och trimning av den befintliga trans
portinfrastrukturen behövs också nyinvesteringar. Transportsystemet behöver utvecklas för att möta 
fcirändringar i befolkning och näringslivet och andra samhällsförändringar. Utifrån brister föreslår 
Trafikverket åtgärder. Åtgärder i steg 4 avser namngivna brister och åtgärder där kostnaden överstiger 
50 miljoner kronor. 
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2 Målen för transportpolitiken 

De åtgärder som planeras for transportsystemets utveckling är en viktig utgångspunkt för att nå det 
övergripande transportpolitiska målet med de tillhörande jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. 
Trafikverket ska tillsammans med andra aktörer i samhället verka för att de tranportpolitiska målen 
uppnås. 

Transportpolitikens övergripande mål 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Funktionsmål för tillgänglighet 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläg
gande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. Preciseringar av funktionsrnål: 

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrens

kraften. 
• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder. 
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jäm

ställt 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 trafik

miljöer, ökar. 
• Förutsättningarna för att välja koliektivtrafik, gång och cykel förbättras . 

Hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökva
litetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa. Preciseringar av hänsynsmål: 

• 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 inomjärnvägstransportområdet och luftfartsområdet 
minskar fortlöpande. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en 
stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. 
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmäl nås och till minskad ohälsa. Prioritet 
ges till de miljöpolitiska delrnål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möj
ligheterna att nå uppsatta mål. 
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Trafikverkets leveranskvaliteter 
För att förbättra styrningen och uppföljningen av Trafikverkets bidrag till de transport
politiska mälen har regeringen uppdragit åt Trafikverket att utveckla ett nytt styrram
verk. En viktig del i ramverket är de så kallade leveranskvaliteterna. Tillsammans med 
ett antal indikatorer beskriver dessa Trafikverkets formåga att leverera ett tillgängligt 
och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. Leveranskvaliteterna ska 
beskriva transportinfrastrukturens status och utveckling över tid och kan ses som en 
konkretisering av Trafikverkets bidrag till de transportpolitiska målen. 
De sex verksamhetsövergripande leveranskvaliteterna är: punktlighet, kapacitet, robust
het, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa. Dessa är en utveckling av de leverans
kvaliteter som togs fram i Nationell transportplan 2010-2021. Det nya styITamverket 
införs under är 2013, men flera delar behöver fortsätta att utvecklas. 

Leveranskvalite.ter kopplade till funktionsmålet tillgänglighet 

Punktlighet 
T'-inSpOrtiystemels 
f&~ga.n up:1fytla 
de. I,,,tf,<, l1Ifne<ade 
,'s- och t,anSPQ.ttod,r 
SAmt fo.mil!an "It snabbt 
li~ahåll~ ,Itt ,nfoflN" 
hon vid st05,rungar 

Kapacitet 

Tr,nsPOflSyst'rTlets 
fOrmåg. In hM!.,,, eft",
,.Iaadvolym av reso, och 
t"MPOrt,. 

Robusthet 
l r,nsportsystemels 
l(jlm',,, all stå emot och 
hant.ra stårn,nga, 

leveranskvaliteter kopplade till hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa 

Säkerhet 
Tf'3n5POrtsyst~ts för
rNg • .tU monimera a.n1"lel 
omkomna och .tM ... ,r~g' , ....... 

M;ljö och hälsa 

T'lInSIXl'tJYJte""e~ 

fd"nil~ ~tt m,nime.~ 

nec"iv "ive'Qn pi 
kli".,.,!. t,l'Idsk.Jp och ~Isa 
Jlmt 'Öfmil!~n at t ,. :i~a 
den IXIs, tlll' utveck~ngen 

av dessa 

Användbarhet 

Tr3rl$pOrlsyslemets 
förmåga att hantera 
kundg.uppernat behov." 
!ranspoftmOjligheter 

Åtgärderna som prioriteras i planeringen ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska 
målen genom att de bland annat ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till be
gränsad klimatpåverkan och bidra till optimal användning av transportsystemet. Även 
om ett utvecklingsarbete pägär kring leveranskvaliteterna, ska dessa så längt det är möj
ligt användas för att beskriva transportinfrastukturens tillstånd och utveckling över ti
den, vilka insatser som är nödvändiga samt vilka effekter insatserna leder till. 
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3 Forskning och innovation för förnyelse av 
transportsystemet 

Inom forskning, utveckling, innovation och demonstration (FOl) har strategiskt viktiga 
insatser identifierats. Insatserna syftar till att hitta lösningar som kan bidra till att de 
transportpolitiska målen nås och till att möta de krav på utveckling och förnyelse av 
transportsystemet som motiveras av transportmyndigheternas uppdrag. Trafikverket 
fOreslär att 6 916 miljoner kronor avsätts för FOI under perioden 2014 ti1l202S. Detta 
motsvarar inte det belopp som av respektive myndighet redovisats i "Uppdrag att utreda 
och samlat redovisa transportmyndigheternas forsknings- och innovationsverksamhet",. 

Utgångspunkter och övergripande inriktning 
Transportsystemets utmaningar är både nationella och globala, med utgångspunkt från 
den ökande efterfrågan på resor och transporter, samtidigt som det finns krav på kraftigt 
minskad miljöpåverkan och kostnader, med bibehållen eller ökad säkerhet och effektivi
tet. Målen inom framförallt miljö, kostnadseffektivitet, punktlighet och säkerhet kräver 
stora f6rändringar och innovationer för att vi ska nå långsiktigt hållbara transporter, i 
takt med en ökad trafik. Vi måste göra mer och förnyelsetakten måste öka så att nya 
lösningar snabbare kommer i användning. 

Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och TransportstyreIsen har på regeringens 
uppdrag till den sjuni 2013 utrett och samlat redovisat transportmyndighetemas FOI
verksamhet. Redovisningen innehåller behov, mål och inriktning av planerad FOI
verksamhet samt resursbehov för detta inom respektive myndighets verksamhetsområ
de och tillhörande trafikslag. Den innehåller också förslag på var samverkan kan för
bättras inklusive trafikslagsövergripande FOI-insatser. 
Regeringen pekar i infrastrukturpropositionen på att möjligheter till test, utveckling och 
verifiering stärker innovationskraften och påskyndar implementeringen, men att sådana 
insatser ofta är dyra och i viss mån konkurrerar med forskningsbehov. Därför kräver de 
samarbete och samfinansiering mellan offentliga och privata aktörer. 
Sedan Trafikverket bildades har FOI -verksamheten effektiviserats, vilket har medfört att 
den samlade FOI-budgeten har minskats. Vissa ämnesområden har fått minskade resur
ser, men samtidigt har det skett fokuserade satsningar på kompetenscenter och program 
inom strategiskt prioriterade områden, ofta i samarbete med offentliga och privata in
tressenter. 

Sjöfartsverket och Luftfartsverket har under en rad år finansierat forskningen med av
giftsmedel. Sjöfartsverket har under en rad år finansierat sjöfartsforskningen med av
giftsmedel med cirka 4-S miljoner kronor årligen. Mot bakgrund av det ekonomiska 
läget och regeringens syn på hur sjöfartens avgifter används är detta inte längre möjligt. 
Luftfartsverket har också finansierat sin FOI inom luftfartsområdet via avgifter mot 
brukarna samt via externa projektfinansiering. Omfattningen har varierat över åren men 
är under 2013 cirka 80 miljoner kronor brutto varav 40 procent är externfinansiering 
bland annat från SESAR. Av samma skäl som inom sjöfarten, samt EU-krav från Single 
European Sky charging scheme och performance plan och konkurrensutsättning inom 
flygtrafikledningstjänsten, är nuvarande finansiering ej längre möjlig. 
Inom regeringsuppdraget om FOI har det identifierats resursbehov inom Sjöfartsverkets 
och Luftfartsverkets områden som överstiger de miniminivåer på 3S respektive S miljo
ner kr som regeringen har avsatt av Trafikverkets anslag för 2013. 
För att kunna hantera de omedelbara utvecklingsbehov som enligt regeringsuppdraget 
om FOI föreligger inom transportmyndigheterna behöver utrymmet ökas avsevärt un-

3 För utförligare beskrivning av planerade FOI se svar på "Uppdrag att utreda och samlat redovisa transportmyndighe
ternas forsknings- och innovationsverksamhet" 
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der planperioden. I en sådan ökning finns behoven av att intensifiera inslaget av tester 
och demonstrationer inom For -verksamheten. 

Det här ska transportmyndigheterna satsa på 
[avsnittet beskrivs vilka de största utmaningarna i transportsystemet är, vad For bör 
inriktas på, och vad Trafikverket, tillsammans med de andra transportmyndigheterna, 
ska fokusera på. De främsta utmaningarna inom transportsystemet är att: 

• Vårda och använda den infrastruktur som finns. Inom delar av trans
portsystemet råder kapacitetsbrist. Inom andra delar är kapaciteten god. Att 
möta kapacitetsbristen med nya investeringar är mycket kostsamt och tar lång 
tid. Därför måste vi söka lösningar och alternativ som utnyttjar befintlig infra
struktur och verkar för ökad kapacitet bland annat genom ökad samverkan mel
lan trafikslagen (steg 1, 2 och i viss mån steg 3 inom fyrstegsprincipen). 

• Effektivisera transporterna och fordon och farkoster inom vaIje tra
fikslag. Valje trafikslag måste förbättra sin egen prestanda, ur tillgänglighets-, 
miljö-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv för att möta transportsystemets 
utmaningar. Ständiga förbättringar av transporter och transportbärare är en av 
grunderna för effektivisering inom såväl industri som offentlig förvaltning. 

• Främja sammodaliteten inom transportsystemet. Transportsystemet är 
uppbyggt av skilda delar. Men det är systemets samlade förmåga som är avgö
rande för framgång och resultat i transportarbetet. För att förbättra tillgänglig
het och tillförlitlighet måste trafikslagen fungera väl, både var för sig och i sam
verkan med varandra. Detta sätter fokus på såväl lösningar inom valje trafikslag 
som logistiklösningar för noder och terminaler där omstigning och omlastning 
sker. En ökad samverkan ger potentiellt stora samhällsekonomiska vinster. 

Metodik för genomförande 
Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete behöver förnyas och effek
tiviseras för att möta de utmaningar som vi står inför. Det globala samarbetet är nöd
vändigt för Sverige eftersom vårt samhälle bygger på att vi har en världsledande kun
skapsnivå. I dag står Sverige bara för cirka en procent av den globala For-verksamheten. 
Med anledning av detta baseras For-verksamheten på en fortsatt stark nationell grund 
för For, ett pro-aktivt deltagande i internationella For-program, kunskapsutbyte, ökad 
omvärldsbevakning samt ett metodiskt utvecklat inhämtande av internationell kunskap. 
Detta genomförs främst i en ökad For-samverkan inom EU och med nordiska grannar 
samt genom myndighetssamordning i TRANSAM och gemensamma For -insatser via 
Forum för innovationer inom transportsektom. 

Forsknings- och innovationsområden 
Trafikverket och de andra transportmyndigheterna kommer att fokusera FOI
verksamheten på dessa områden under åren 2014-2025: 

• ett energieffektivt transportsystem 
• urbana transporter 
• långväga transporter 
• robusthet 
• metoder och processer 
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Ett energieffektivt transportsystem 
Utvecklingen av ett energieffektivt transportsystem för att minska transporternas nega
tiva klimat- och miljöpåverkan är en av de största utmaningarna för världens transport
system. Kunskap och verktyg behöver utvecklas för att konflikten mellan klimat- och 
miljörnål och det ökande behovet av transporter ska kunna hanteras konstruktivt. 
Den övergripande inriktningen är att utveckla och demonstrera nya lösningar som bi
drar till förnyelse av transportsystemet, miljöanpassade städer, stärkt svensk miljötek
nik, transporter med låg energianvändning och klimat- och miljöpåverkan samt en ener
gieffektiv infrastrukturhållning. En viktig förutsättning för minskad energianvändning 
är att infrastrukturplaneringen sker i samverkan med den samhällsplanering som har 
fokus på energianvändning. 
Trafikslagen i sig måste vara energi effektiva i sitt transportarbete, något som ställer krav 
såväl på fordon och farkoster som infrastruktur inklusive trafikledning och informa
tionshantering. För att kunna planera, bygga, använda och underhålla infrastruktur 
energieffektivt krävs att energi- och klimatambitioner hanteras integrerat med övriga 
krav på transportsystemet. Det är angeläget att satsningen inom hållbarhetsområdet 
vidgas till att även omfatta planering, underhåll och användande av systemet samt att 
flera aspekter inom de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna tillkom
mer. 
Transportmynd;gheterna behöver utveckla sin förmåga att upphandla FOl-insatser för 
hållbara och energi effektiva lösningar som bygger på krav som är såväl verifierbara som 
validerbara. Metoder och nyckeltal för att beräkna och hantera energieffektiviteten i 
olika processer behöver utvecklas för att vi ska kunna värdera den samlade energieffek
tiviteten i transportsystemet. Även infrastrukturhållningen behöver utvecklas: det kan 
handla om alternativa energikällor kopplade till infrastrukturen, fossilbränslefria ar
betsmaskiner eller infrastrukturen som energilagrare för värme. 
Den pågående utredningen om en fossilfri fordonsflotla till 2030 ser många samverkan
de lösningar framför sig. Att möta den ökande efterfrågan på främst godstransporter 
genom elektrifiering av delar av vägnätet, är en lösning som utnyttjar befintlig infra
struktur, bidrar till miljö- och energirnålen samt ökar redundansen och tillförlitligheten i 
transportsystemet. Ett brett samarbete mellan industri, akademi och myndigheter håller 
på att byggas upp i frågan. 
Kompetenscentret Lighthouse håller nu på att utvecklas till ett nationellt center för 
forskning och innovation inom sjöfartens område. Målet är att genom ett nära samarbe
te mellan industri, akademi och myndigheter ta fram konkreta innovationer och behovs
driven forskning för att möta sjöfartens utmaningar, inte minst inom miljöområdet. 
ZeroVisionTool är ett brett triple helix-samarbete som kommer att vidareutvecklas inom 
ramen för Lighthouse i syfte att genom informations- och erfarenhetsdelning bidra till 
sjöfartens hänsynsmål. 
Inom luftfartsområdet är utvecklingen av "gröna flygningar" i alla flygfaser prioriterat 
for att optimera flygtrafikledningssystemet och trafikflödet för minsta möjliga miljöpå
verkan, i linje med EU:s mål generellt (ACAREs FlighPath 2050) och Single European 
Sky specifikt. Att möta dessa mål kräver också nya motorer och bränslen. 

Urbana transporter 
Det behöver skapas bättre förutsättningar för fungerande urbana transporter och ande
len resor med kollektivtrafik behöver öka. Ökad samverkan mellan trafikslagen minskar 
trängseln och negativ miljöpåverkan. För det krävs att samhällsplanering och utveckling 
av transportsystemet följs åt. Mer kostnads- och kapacitetseffektiva kollektivtrafiklös
ningar behöver utvecklas. 
Utvecklingsbehoven inom trafikledning och trafikinformation är stora. Att kunna före
gripa händelseutvecklingen vid störning genom utvecklad prognoshantering är ett vik
tigt utvecklingsområde. Detta kan i vissa fall samordnas mellan trafikslagen för att max
imalt utnyttja kapaciteten i transportsystemet. 
Genom att förbättra och effektivisera citylogistik och samordnade system för varutrans
porter i storstadsområden kan den negativa miljöpåverkan från dessa minskas. Att ta 
vara på potentialen i hela transportsystemet och erbjuda smarta kollektivtrafiklösningar 
är en förutsättning för ett effektivt transportsystem. Högeffektiva system med bra servi-
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ce behöver utvecklas. Utbyggnaden av Bus Rapid Transitsystem (BRT) i Malmö med 
flera städer ger en möjlighet att etablera en utvecklings- och demonstrationsplattform 
där etableringsprinciper och anpassning av linjenät och stationer inom given infrastruk
tur kan studeras. 
Person- och godstrafik på vattenvägar inom befolkningstäta områden kan bidra till att 
avlasta landinfrastrukturen. Möjligheten att gå och cykla behöver förbättras liksom 
gång- och cykeltrafikens samband med kollektivtrafiken. 

Långväga gods- och persontransporter 
Sveriges befolkning och industri är till stor del koncentrerad till tre storstadsregioner 
och ett tiotal mellanstora tätortsregioner. Process- och exportindustri har långt till sina 
marknader. Arbetspendling sker över ökande avstånd och arbetsmarknadsregionerna 
blir större. Dagens system för långväga gods- och persontransporter har betydande bris
ter och utmaningar. 
Globaliseringen kräver fungerande internationella transporter för industri, näringsliv 
och medborgare. Lokalt likväl som regionalt och globalt ökar transportbehovet vilket 
innebär en stor utmaning för de långväga transporterna och tillhörande trafikslag. 
Men det finns också outnyttjade potentialer i befintliga system, till exempel inom sjöfart, 
inom landtrafik genom till exempel HeT-ekipage och inom luftfart genom miljöanpass
ning av befintlig kapacitet. Efterfrågan på gods- och persontransporterna bedöms öka 
betydligt fram till 2050. 

Även i de mindre befolkningstäta områdena krävs fortsatt utveckling av transportsyste
met bland annat för att tillgodose turistnäringens och råvaru- och tillverkningsindu
strins behov, men också för att de som bor där ska ha fortsatt god tillgänglighet till sam
hällsservice. 
Varje trafikslag måste fungera väl och utvecklas var för sig, men också i relation till och i 
samverkan med de övriga trafikslagen - samrnodalitet måste vara i fokus. FoI måste 
inriktas på att förbättra prestationerna hos de olika trafikslagen och på att bygga upp ett 
transportsystem som verkar sammanhållet och som gemensamt förmår att möta sam
hällets krav och transportköparnas efterfrågan av transportlösningar. 
Genom utveckling och ökad kunskap och senare även genom demonstration få en funge
rande marknad för transporttjänsterna, terminaler och depåer och fOr ljänsterna som 
erbjuds kopplade till dessa. Fokus bör ligga på transportkorridorer med effektiva noder 
som gör byten mellan trafikslag enkla och möjliga och där respektive trafikslags fördelar 
används på bästa sätt. Inom och mellan trafikslagen bör man gynna utveckling på for
don, lastbärare och lyftutrustning som tar vara på skalfördelarna. Informationshanter
ing och ljänstebaserad arkitektur är också central, inom och mellan trafiks lagen, för att 
möjliggöra sammanhängande transportkedjor. 
Det behövs förbättrad kunskap för att anpassa infrastrukturen och bygga upp intelligen
ta trafikstyrningssystem till nya transportkoncept, fordon och lastbärare för största möj
liga kapacitetsutnytljande. Vi behöver ny kunskap för att utforma lösningar, regelverk 
och styrmedel inom godstransportområdet som är ändamålsenliga och möjliggör flexib
la, säkra och tillförlitliga transporter inom Europa och globalt -kunskap som möjliggör 
resor från dörr till dörr, där parametrar som framkomlighet och energieffektivitet tas om 
hand tillsammans. Inom detta område finns också stor potential i erfarenhetsdelning 
och kunskapsöverföring mellan trafikslagen, eftersom trafikledningssystemen är mer 
eller mindre utvecklade inom respektive trafikslag. Erfarenhetsutbytet mellan luftfarten 
och flyget inom trafikledningsområdet kan ljäna som exempel för den fortsatta utveck
lingen. 
Sjöfartsverket driver initiativet MONALISA i nära samverkan med industri, akademi och 
myndigheter i Sverige och inom ED. Där ligger fokus på att effektivisera sjöfarten genom 
ny teknik och nya arbetssätt för trafikledning. Inom MONALISA återanvänds invester
ingar i kunskapsutveckling i trafikledning som genomförts inom luftfarten. 
För luftfartsområdet prioriteras satsningarna inom kostnadseffektivisering av trafikled
ningssystemet, trafikflödesoptimering och informationshantering och ljänstebaserad 
arkitektur. Sverige är här ledande inom For genom bland annat fjärrstyrd trafikledning i 
Sundsvall och optimering av trafikflödet till och från Arlanda/Bromma genom så kallad 
4D trajectory. En nationell demonstrationsplattform behöver etableras för detta område. 
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Inom järnvägen utvecklas nya system, som CATO, och deltagande i stora EU- projekt 
som ONTIME och Capacity4Rail som syftar till förbättringar inom området. 
En utveckling av hållbara långväga gods- och persontransporter kräver förnyelse och 
nytänkande inom respektive trafikslag och samverkan med lastägare och industri. Hu
vudfrågan är hur transportapparaten med bibehållen konkurrenskraft ska kunna erbju
da kunderna kostnadseffektiva och säkra tranporter och samtidigt uppnå ökande miljö 
och energieffektivitetskrav. Sedan snart två år driver Trafikverket, industri och akademi 
utvecklingen av High CapacityTransport/Long HeavyVehicles (HCT/LHV) genom de
monstration och analys av konceptets förutsättningar i Sverige. Målet är att kunna infö
ra HCT på ett utsnitt av det svenska vägnätet till 2016. Inomjärnvägsområdet behöver 
kunskaper utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för snabbare persontåg. Utveck
lingen aven effektiv kust- och inlandssjöfart kräver såväl innovativa lösningar som fort
satt forskning. 

Robusthet 

Robust och tillförlitlig infrastruktur är en förutsättning för effektiva, säkra, energieffek
tiva och miljömässigt hållbara transporter. Infrastrukturen behöver göras mer robust 
och tålig mot störningar samtidigt som förmågan stärks att snabbt hantera de störningar 
som ändå uppstår. Också ny infrastruktur ska klara klimatförändringar, anpassas till 
omgivande landskap och bebyggelse samt bidra till ett säkrare transportsystem. Trafik
information och trafikledning ska bidra till ett effektivare användande av infrastruktu
rens kapacitet och ge förutsättningar för en mer realistisk förväntansbild på transportsy
stemets leveransförmåga. Systemdelarna går också mot ökad automation och komplexi
tet samt en mycket högre grad av sammanvävning och användning av distribuerade 
system, till exempel satellitnavigeringsstöd (GPS/Galileo). 
For-verksamheten ska möjliggöra effektiv, modem utformning och dimensionering av 
robusta, tillförlitliga, säkra och miljöanpassade trafik/transportanläggningar till lägsta 
kostnad. Trafiksäkerhet, trafikledning, miljö och samverkan mellan fordon och infra
struktur är viktiga komponenter i For -verksamheten. 
Genom ökad kunskap kan bästa val av åtgärd eller konstruktion väljas genom att minska 
störningar och LCC-kostnader (Life Cycle Cost) för att säkerställa robustheten i trans
portsystemet. Samverkan mellan trafiksIagen behövs för att öka robustheten och trafik
säkerheten. Vintersäkerheten inom järnvägen kommer även framledes att vara ett av de 
viktigaste prioriteringsområdena. Robustheten i sjöfartssystemet året runt förutsätter 
effektiv vintersjöfart och isbrytning. 
Det krävs även lösningar för ökad säkerhet på väg- och järnväg, liksom inom sjösäker
hetsområdet. Att hitta effektiva förebyggande åtgärder mot obehörigt spårbeträdande 
och självmord är också nödvändigt. 
En trafikslagsövergripande utmaning är att tillsammans och inom respektive trafikslag 
hitta nya lösningar för trafikledningssystem som ger ökad tillförlitlighet, förbättrad 
störningshantering och förutsättningar för förbättrad trafikinformation. Genom att de
monstrera nya lösningar för avhjälpande underhåll minimeras trafikstörningarna. Ett 
annat gemensamt område är security, där problemen med hot av olika slag har ökat 
kraftigt på senare år. 
Inom luftfartsområdet är en tillförlitlig infrastruktur en förutsättning för de höga säker
hetskraven kombinerat med hög automation och krav på kostnadsreduktion - där EU:s 
mål är tiofaldigt ökad säkerhet samtidigt som kostnaderna ska sänkas med 50. FOI sker 
därfar med stort fokus på effektiva och säkra systemlösningar, inklusive människan 
(Human Factors). 

Metoder och processer 
Det finns utvecklingsbehov när det gäller samordning, helhetssyn, dialog med använ
darna och fokus på samhällsutveckling samt avseende integrering av järnväg, väg, luft
fart och sjöfart i den trafikslagsövergripande planeringen. Ledtiderna för planering och 
genomförande är ofta långa, vilket gör att det tar lång tid att få angelägna åtgärder 
genomförda. Kunskapsuppbyggnad inom området ses därför som nödvändig. 
Myndigheterna är tillsammans stora beställare och hur de agerar har mycket stor bety
delse för produktivitet och innovationskraft i branschen. Utgångspunkten är att tekniska 
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detalj lösningar ska lösas av marknaden medan myndigheterna specificerar funktions
kraven. 
Ökad effektivitet i verksamheten ger oss bättre förutsättningar att klara transportmyn
digheternas verksamhetsmål och att fördela resurser till områden där de ger störst sam
hällsnytta. Det innebär att hitta de lösningar som är mest effektiva i ett samhällsper
spektiv samt agera affarsmässigt som en kompetent beställare för att ge leverantörs
marknaden rätt förutsättningar. 
Effektsamband, prognosmodeller och samhällsekonomiska bedömningar behöver ut
vecklas för att bättre kunna planera, prioritera och följa upp transportsystemets utveck
ling. 
Utvecklingen av styrmedel kan användas för ett mer effektivt utnyttjande av transport
systemet och demonstration av dessa är ett prioriterat område som också lyfts fram i 
kapacitetsutredningen. 
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4 Så fördelas medel för att vårda och utveckla 
transportsystemet under åren 2014 till 2025 

Avsnittet sammanfattar Trafikverkets planförslag i ekonomiska termer. De ekonomiska 
utgångspunkterna för förslaget till nationell transportplan framgår av de direktiv reger
ingen gav i december 2012. Länen fick i samma direktiv de ekonomiska utgångspunk
terna för förslagen tilllänsplaner. 
Rikdagen har beslutat att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinf
rastrukturen ska uppgå till 522 miljarder kronor för planeringsperioden 2014 till 2025. 

Medlen fördelas så här: 

86 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar 
155 miljarder till kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärig
het, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av en
skilda vägar 
281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet 

Ramarna är uttrycka i prisnivå 2013. Direktivet anger vidare att medel till drift och un
derhåll av vägar och järnvägar ska fördelas jämnt över planperioden 2014-2025. 

Förutsättningar för planarbetet 
Följande principer har använts för redovisning av kostnaderna för investeringsobjekt. 
För investenngsåtgärder där det sedan tidigare finns aktuella kalkyler har dessa använts. 
För namngivna investeringar i nuvarande plan som inte har påböJjats och där väsentliga 
forändringar av till exempel utformning och omfattning förekommit har nya analyser 
genomförts enligt den så kallade successivprincipen. För förslag till nya namngivna in
vesteringar utöver gällande plan har antingen analyser enligt successivprincipen eller så 
kallade grova kostnadsindikationer genomförts. Det sistnämnda gäller de projekt där 
kunskaperna om projektets utformning bedöms otillräckliga för en successiv analys på 
grund av att de är i ett tidigt planeringsskede, Successivprincipen innebär en bedömning 
och genomräkning av åtgärderna utifrån rådande kunskapsläge baserat på en metod 
som bland annat innebär att man skattar osäkerheter i kostnaderna. Grova kostnadsin
dikationer bygger på erfarenhetsmässiga kostnadsschabloner och innebär större osäker
heter i kostnadsbedömningen. 
Prisomräkning till planens prisnivå (2013) har gjorts med Trafikverkets investeringsin
dex för väg och järnväg. Anledningen till att Trafikverket valt att använda ett eget inve
steringsindex är att det bättre speglar den verkliga kostnadsutvecklingen i väg- och järn
vägsarbeten än de index som används för att räkna upp anslagen, till exempel nettopris
index. Investeringsindex utgår från byggindexet E 84 men har särskilt viktats utifrån de 
arbetsmoment och varugrupper som är specifika för väg- ochjärnvägsarbeten. Här ingår 
bland annat berg, stenmaterial, betong, stål och löner. 
Den höga kostnadsutvecklingen inom anläggningsbranschen och en anslagstilldelning 
baserad på en årlig anslagsuppräkning med nettoprisindex har gjort att nuvarande och 
tidigare planer värdemässigt har urholkats. Trafikverket arbetar sedan länge med olika 
åtgärder för att öka den interna effektiviteten och produktiviteten i anläggningsbran
schen i syfte att motverka denna urholkning. Trafikverket bedömer att produktiviteten i 
anläggningsbranschen kommer at utvecklas positivt så att de ekonomiska ramarna inte 
urholkas. För en del projekt som befinner sig i ett tidigt skede har det ännu inte varit 
möjligt att räkna på den möjliga besparingseffekten av Trafikverkets pågående program 
for att utveckla produktiviteten. Detta kommer dock att ske så snart underlag finns och 
detta kan leda till sänkta totalkostnader i förhållande till de som redovisas i planförsla
get. Se även kapitel 16, "Att skapa resurser genom ökad produktivitet och effektivitet". 

23 



Trafikverkets förslag 
Trafikverkets forslag till nationell plan för transportssytemet samt ramar för länsplaner 
for perioden 2014-2025 omfattar totalt 522 miljarder kronor. Förslaget till nationell 
plan samt ram för länsplaner fOrdelas enligt nedanstående tabell för perioden. 

Förslag till ekonomiska ramar 
Belopp i 

mnkr 

Myndighetsutövning 2000 

Drift och underhåll väg 155800 
r' 
Drift och underhåll järnväg 86000 

Lansplaner 35400 

Rantor och am ortering 36500 

Bidrag Inlandsbanan, Öresundskonsortiet, driftbidrag Luftfart 5600 

Algärdsom råden 39700 

Planering och stöd 4500 

Pågående objekt 64 100 
---

Nya objekt 92200 

Summa 522000 

varav verksamhet inom utvecklingsram 280200 
o . . . . 

Av utvecklmgsramen pa 282 mIljarder kronor har 800 mIljoner kronor flyttats trll 
Drift och underhåll väg. 

Mynd ighetsuppgifter 

Med mynrughetsuppgifter avses bland annat fastställande av järnvägs- och vägplaner, 
handläggning av statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
och bidrag till enskild väghållning samt driftbidrag till icke statliga flygplatser. I begrep
pet mynrughetsuppgifter ingår även beslut om hastigheter, dispenstrafik med mera för 
det statliga vägnätet. 

Drift och underhåll - väg 

Den ekonomiska ramen for drift- och underhäll på statliga vägar inklusive bärighet, 
tjälsäkerhet och rekonstrukrian av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar 
uppgår totalt till '55 miljarder kronor. 

Drift och underhåll - väg Belopp i mnkr 

Förebyggande underhåll 55300 

Avhjälpande underhåll 44 900 

Drift (Trafikledning, trafikinformation och övrig drift) 14 200 

Bärighet 15800 

Statlig medfinansiering av enskilda vagar 13 400 

Förutsättningsskapande åtgärder 12200 

Summa 155800 
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Drift, underhåll och reinvesteringar - järnväg 
Den ekonomiska ramen för drift, underhåll på järnväg inklusive reinvestering uppgår 
totalt till 86 miljarder kronor. Till ramen ska läggas ytterligare 22,8 miljarder i brukar
avgifter för järnvägen i form av banavgifter. Den sammanlagda ramen för drift och un
derhåll uppgår därmed till 108,8 miljarder kronor. 

Drift och underhåll - järnväg Belopp i mnkr 

Förebyggande underhåll 19800 

Avhjälpande underhåll 2560C 

Drift (Trafikledning, trafikinfonnation och övrig drift) 21500 

Förutsättningsskapande åtgärder 9000 

Reinvesteringar i järnvägen 32900 

Summa 108800 

[nom området reinvesteringar innebär planförslaget en prioritering av banor inom stor
stadsområden som tillgodoser de uppdämda reinvesteringsbehoven. Det leder till att 
forseningarna på dessa bantyper minskar från dagens nivå. 

Länsplanerna 

För investeringar i länsplanerna har regeringen i direktiven avsatt totalt 34,9 miljarder 
kronor. Till denna delram tillkommer ytterligare 480 miljoner kronor som avser driftbi
drag för icke-statliga flygplatser där trafiken inte upphandlas av staten. Den totala ra
men för länsplanerna uppgår därmed till 35.4 miljarder kronor. Regeringen har fördelat 
beloppet för respektive län. Det är planupprättaren i respektive län som prioriterar aktu
ella åtgärder och upprättar en länsplan. Länsplanerna ska redovisas till Näringsdepar
tementet senast den 16 december och då ska förslagen till planer vara remissbehandla
de. 

Räntor och amortering 

Räntor och amortering avser finansiella kostnader för upptagna lån som avser dels av
slutade namngivna investeringar, till exempel Botniabanan (hyreskostnader) och Nor
ge(Vänernbanan (delen Göteborg-Öxnered), dels pågående investeringar som Cityba
nan. 

Bidrag till Inlandsbanan, Öresundsbrokonsortiet och flygplatser 
Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB för driften av In
landsbanan. Staten betalar också ett årligt bidrag till Öresundsbrokonsortiet för järn
vägsdriften på Öresundsbron. Båda bidragen är reglerade genom avtal mellan staten och 
IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet. Bidraget till luftfart avser stöd till regionala 
flygplatser med trafik som upphandlas av staten samt bidrag till beredskapflygplatser. 
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Atgärdsområden 
Åtgärdsområden omfattar mindre åtgärder under 50 miljoner kronor och övriga effekti
viseringar. Dessa presenteras i fyra övergripande åtgärdsgrupper: trimning och effektivi
sering på väg ochjärnväg, miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, övriga effektiviseringar 
samt Forskning och Innovation, FOI. 

Atgärdsområden 

Trim ning och effektivisering 

Mljöinvesteringar i befintlig infrastruktur 

Övriga effektiviseringar ----
FOI (delen finansierad genom Atgardsområden) 

Summa 

I trimning och effektivisering ingår sju olika åtgärdsgrupper: 

Mindre trimningsåtgärder rör gods- och persontrafik 

Trafiksäkerhetsåtgärder järnväg 

Rätt hastighet på statligt vägnät 

Åtgärder rör öksd och säker cykel 

Ett tillgängligt transportsystem för alla 

It som en del i transportsystemet 

Attraktiva, säkra och funktionella trafikmiljöer 

Belopp i 
mnkr 

25900 

7800 

3100 

2900 

39700 

Miljöinvesteringar i befintlig infrastruktur är rördelade på fyra åtgärdsgrupper: 

Buller och vibrationer 

Landskap 

• Förorenade områden 

Vatten 

Övriga effektiviseringar omfattar deltagande i samhällsplaneringens tidiga skeden, sam
verkan och expertstöd rör arbete med effektiva personresor och godstransporter samt 
kostnader för Trafikverkets museum. 

For finansieras från såväl utvecklings- som underhållsram. Trafikverket föreslår totalt 
att 6 916 miljoner kronor avsätts för For under perioden 2014 till 2025. Av dessa 6 916 
miljoner kronor avsätts 2 900 miljoner kronor inom Åtgärdsområden. Förutom angivna 
delar av Trafikverkets For ska även den For som motiveras av Sjöfartsverket och Luft
fartsverket uppgifter finansieras inom denna del. 

Pågående namngivna investeringar 
Med pågående namngivna investeringar menas sådana som har prioriterats in i tidigare 
planer och är i olika stadie av genomförande, till exempel byggnation eller projektering. 
Exempel på pågående namngivna investeringar som byggs är Norra länken, Hallandsås 
och Citybanan. Exempel på namngivna investeringar som är i såväl planerings- som 
projekteringsfas är Förbifart Stockholm och Västlänken. 

Nya namngivna investeringar och satsningar 
Nya namngivna investeringar är sådana som särskilt pekats ut i direktiven, till exempel 
Ostlänken, Mölnlycke-Bollebygd, och tunnelbana Nacka men även andra investeringar 
som prioriterats av Trafikverket. 
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Planering och stöd 
I området Planering och stöd ingår att planera och följa upp utvecklingen av transport
systemet, att delta i samhällsplaneringen, att utveckla och förvalta metoder och tekniker 
för projektering och byggande samt övrigt internt stöd som inte redovisas inom projek
terings- och byggprojekten. 

Tillkommande medel utöver planeringsramen 
Med tillkommande medel avses medel utöver den ekonomiska ramen. Huvudsakligen 
avser denna trängselskatter, brukaravgifter, banavgifter och olika former av medfinansi
ering. 

T illkommande medel utöver planeringsramen 
Belopp i 

mnkr 

Trängselskatt 41900 
-- --
Brukaravgifter, nationella och pågående objekt 1000 

Banavgifter 22800 r o 
rv1edfinansiering i form av bidragsintäkter 10000 

rvEdfinansiering övrig 6300 
----------------------- f---

Summa 82000 
.. 

Fmanslermg genom banavgifter har mraknats I det ekonomIska utrymmetför Drift 
och underhåll järnväg iföregående avsnitt. 

Trängselskatt 
Trängselskatt har införts i Stockholm och Göteborg. Skatten ska bidra till att minska 
trängseln och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag fOr drift och admi
nistration av systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. 
Överenskommelserna omfattar åtgärdspaket där upplåning sker för genomförandet. 
Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna från trängselskattesystemen. 
Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt Förbifart Stockholm, med bidrag från 
nationell plan, och ytterligare ett tjugotal väginvesteringar i länet. 
Det Västsvenska paketet har en likartad konstruktion där tillskott från regionala och 
kommunala parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar 
överenskomna åtgärder till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järn
vägssystem samt gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmstunneln 
och Västlänken och del av Götaälvbron. 
Det totala investeringsbeloppet för objekt med trängselskattefinansiering beräknas upp
gå till 73,2 miljarder kronor. Finansieringen av dessa objekt fördelat på finansieringskäl
lor framgår av tabellen. I tabellen nedan ingår även räntekostnader. 

Finansienrgskallor för objekt som till del finanSieras av trangselskatt och vagavgIfter, penoden 2010-2025, pnsnvå jUrl 2013 I , 
E'~ , .' l. H. ~!< : . ~~f~ ., E ~ ~ E " -a, 

j' ~ 

*~ l?] e Cbjekt >. H~ 5i ~ ·r~ l '"~ E~ ~f iil~ .~ ~ i '0 p~ ~ " 11 40 ~ 
< " • " 

. , - . , 
~ ~ If ~ 

Förbifart S1ockhohl '''' , 12172 , ,,,,, , 44370 
CM; • . Id I Stoc!<hohlsom finarJSieras rred trä ",,!skatter 1575 1718 ~~" 

, Se (MIn , 
"" Västsvenska ., '"'' ,,'" '''' ",,, 38301 

Skurubron , , ,<8 "" 
, 

"" l 160 

'"~ 25631 5127 "'" "" 335" ." 87124 

Brukaravgift 
I Sundsvall pågår utbyggnaden av E4 med en högbro över Sundsvallsfjärden. Över Mo
talaviken byggs en bro som en del av ny sträckning av riksväg 50. Denna bro öppnas för 
trafik under hösten 2013. Planeringsarbete pågår för en bro över Skurusundet som ny 
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del av väg 222. Brukaravgifter för broarna i Sundsvall, Motala och Skuru omfattas av 
beslut om nationell plan respektive länsplan. Att lån får tas upp för Sundsvall, Motala 
och Skuru, och att dessa återbetalas med brukaravgifter, har godkänts av riksdag och 
regering. Utformningen av brukaravgifterna kommer att styras kommande lag och för
ordning som riksdag och regering beslutar om. Totalt ökar brukaravgifterna den natio
nella utvecklingsramen med 1 000 miljoner kronor. 

Låneram 
Riksdagen har beslutat om en särskilt låneram till Trafikverket på 53 miljarder kronor 
fOr perioden 2010-2025 for vissa väg- och järnvägsobjekt som finansieras med träng
selskatt eller vägavgifter. Länen tas upp i Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet 
av lån fördelas enligt nedanstående tabell. Lånen används dels för att täcka produk
tionskostnader, dels för att täcka kostnader for den ränta lånen genererar. Länen kom
mer att amorteras med framtida trängselskatter. 

Lånebehov under perioden 2010 2025 - I 

Objekt Belopp mnkr 

Förbifart Stockholm samt O\otiga objekt i Stockholm som finansieras med 
26362 

trängselskatter 

Västswnska paketet 7220 

Skurubron 569 

Summa 34 151 

Banavgifter 
Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utforma banavgifterna4 så att dessa får 
en mer styrande effekt på tågtrafiken. Banavgifterna ska finansiera drift och underhåll 
av järnvägen. Totalt beräknas uttaget av banavgifter uppgå till 22,8 miljarder kronor 
under planperioden. Det innebär att avgifterna gradvis höjs från den redan beslutade 
nivån för 2014 till en nivå 2025 som ger ungefär dubbelt så höga intäkter. 
Riksdagen har tillkännagivit att banavgifterna inte bör höjas under den kommande pla
neringsperioden fram till dess åtgärder har vidtagits för att skapa mer rättvisa konkur
rensvillkor mellan trafikslagen och tills järnvägssystemets kvalitet har förbättrats. Uttag 
av banavgifter regleras av järnvägslagen (2004:519) vars bestämmelser grundar sig på 
EU-rättsliga regler. Dessa regler har nu omarbetats genom SERA-direktivet 
(2012/34/EU) som anger att banavgifter minst ska täcka de kostnader som uppstår som 
en direkt följd av järnvägstrafiken. Trafikverkets beräknade uttag av banavgifter innebär 
att lagens minimikrav på sådan kostnadstäckning uppfylls under planperioden. Trafik
verket anser att nuvarande bestämmelser om banavgifter inte lämnar utrymme för att ta 
ut banavgifter under den nivå som anges av såväl järnvägslagen som SERA-direktivet. 

Övrig medfinansiering 
Medfinansiering innebär att till exempel kommuner men även företag kan vara med och 
finansiera en investering. Totalt beräknas '5 ,8 miljarder kronor medfinansiera genom
forande av åtgärder under planperioden. I det här sammanhanget räknas inte finansie
ring från eller länsplan som medfmansiering. 

Medel från EU 
Utöver medel i den ekonomiska ramen får Sverige medel från EU för projekt inom TEN
T. Dessa medel betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett särskilt an
slag. Under de senaste åren har denna medfinansiering uppgått till cirka 200-300 mil
joner kronor per år. 

4 Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta,Trafikverkets de/redovisning 2013-05-24, diarienr 2011/5297. 
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5 Att skapa resurser genom ökad produktivitet 
och effektivitet 

Ökad produktivitet i anläggningsbranschen 
I förutsättningarna för arbetet med den nationella planen hänvisas till Produktivitets
kommittens betänkandes som innehåller förslag till åtgärder för att öka produktiviteten i 
anläggningsbranschen. De områden där insatser föreslås är: 

• ökad användning av totalentreprenader 
• längre framförhållning vid upphandling 
• mer flexibilitet i etableringsfasen 
• större inslag av industriellt byggande 

Regeringen anser att det är angeläget att uppnå ett effektivare genomförande av priori
terade åtgärder och en större nytta per satsad krona inom infrastrukturen. Efter remiss
behandling av Produktivitetskommittens betänkande vill regeringen fortsätta arbetet 
med att skapa ökad produktivitet i branschen. 

Utveckling av produktiviteten i anläggningsbranschen 
Utvecklingen av produktiviteten följs av Konjunkturinstitutet och SCB. Enligt Konjunk
turinstitutet visar byggbranschen en lägre produktivitetsutveckling än industrin och 
tjänstesektorn uttryckt i den årliga procentuella förändringen av förädlingsvärdet per 
arbetad timme. SCB kan inte särredovisa anläggningsbranschen utan den ingår i hela 
byggbranschen. För att förbättra statistiken tog SCB initiativ till en särskild studie från 
2010. Denna studie visade att förädlingsvärdet för vägar och anläggningar minskade och 
var något lägre än övrigt byggande. 
Produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen har under de senaste '5-20 åren 
varit mycket svag enligt de mätningar som har gjorts. Endast inom det avhjälpande un
derhållet som rör den statliga väghållningen finns tillförlitliga mätningar som visar på 
en uthållig produktivitetsökning om 2-3 procent per år. I övrigt har utvecklingen varit 
stagnerande eller kanske rent av negativ. 

Vad har Trafikverket gjort 

Trafikverket har sedan det bildades arbetat aktivt med att skapa förutsättningar för att 
bidra till en ökad produktivitetsutveckling. Verket har därför inrättat ett produktivitets
kontor för att koordinera verksamheten, föra ut gemensamma arbetssätt i organisatio
nen och att ta fram nya mätmetoder. Arbetet med att åstadkomma ökad produktivitet 
har hittills bedrivits inom fyra områden: 

• produktivitets- och innovationsutveckling i anläggningsbranschen (PIA) 
• renodlad beställarroll 
• Trafikverkets arbete inom strategiskt inköp och strategisk upphandling 2013 

• For-projekt 

Produktivitets- och innovationsutveckling i anläggningsbranschen (PIA) handlar om att 
genomlysa vanligen förekommande produktgrupper för att hitta 'best practice" i landet 
och ta vara på nytänkande. Detta för att i ordnade former sätta ett f<irändringsprogram 
kopplat till vart och ett av de '5 produktgrupper som behandlats. Förändringspro
grammen finns nu framme och implementering i verksamheten pågår. 
Renodlad beställarroll är ett förändringsarbete kopplat till Trafikverket som beställare. 

5 Vagar till förbattrad produktivitet och innovationsgrad i anlaggningsbranschen (SO U 2012:39) 
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Mälet är att bli en bättre bestäUare, som skapar förutsättningar för större nytta av de 
medel som används till att utveckla och vårda transportsystemet, bland annat genom att 
ge marknadens aktörer incitament och förutsättningar för innovation, rationalisering 
och strävan efter högre nytto- och kostnadskvot. Detta ståller nya krav pä såväl Trafik
verket som beställare som på konsulter och entreprenörer. En del i detta är att utveckla 
tydligare och uppföljningsbara funktionskrav och att upphandla med större andel total
entreprenader, där leverantörer kan konkurrera med både teknisk lösning och genomfö
rande. 
Ett antal forsknings- och innovationsprojekt pågår kopplade till ökningar av produktivi
teten. Programmen för framtida forskning och innovation riktas också mot att stödja 
ökad produktivitet. Genom att anlita externa forskare ökar också öppenheten och delak
tigheten gentemot anläggningsbranschen. 

Framtida utveckling av produktiviteten inom anläggningsbranschen 
I Trafikverkets förslag till nationell transportplan för perioden 2014-2025 har verket 
bedömt på längre sikt bör utvecklingen av produktiviteten i anläggningsbranschen kun
na fyUa en betydande del av gapet mellan anslagstilldelning och faktisk prisutveckling". 
Det bör betonas att många av de åtgärder som Trafikverket har initierat tar många år att 
arbeta in och få fullt genomslag för. Branschen måste ta vara på möjligheten till ett stör
re åtagande och ansvar. 

Produktiviteten i anläggningsbranschen bedöms kunna utvecklas så gynnsamt att de 
ekonomiska ramarna inte urholkas på det sätt som sker i dag genom gapet meUan an
slagsuppräkning med nettoprisindex och index i anläggningsbranschen. 

Program för effektivisering inom Trafikverket 
Målet med att öka den interna effektiviteten är att frigöra medel som kan omfördelas i 
verksamheten på ett sätt som ökar samhällsnyttan . 
Arbetet omfattar aUa de kostnader som Trafikverket kan påverka och som inte avser 
upphandlade entreprenader. Med den utgångspunkten identifierades en potential att 
sänka kostnaderna med totalt 2-3 miljarder kronor under 2014 i förhållande till den 
kostnadsnivå verksamheten hade när Trafikverket bildades. Den beslutade planen för 
hur kostnadssänkningarna ska genomföras omfattar över 200 effektiviseringsinitiativ 
inom Trafikverkets verksamhet. 
Exempel på åtgärder som är genomförda eUer är under genomförande: 

• optimering av personalresurser inom investeringsverksamheten 
• renodling av bestäUarroUen 
• övergång från lokal- tiU fjärrstyrning av tågtrafik 
• fortsatt resursdimensionering av centrala funktioner 
• optimerad konsultanvändning inom it-produktionen 
• samlokalisering och förtätning av kontorslokaler 
• outsourcing med enhetliga servicenivåer inom arbetsplatsservice 
• digitalisering och centralisering av diarium och arkiv 

Beräknade kostnadsbesparingar och användning av frigjorda medel 

Genom det interna effektiviseringsarbetet beräknas de årliga kostnaderna sänkas med 
2,5 miljarder kronor under 2014 jämfört med 2010 då Trafikverket bildades. Av den 
totala kostnadsbesparingen går 0,6 miljarder kronor ät för att kompensera för sänkta 
anslag och tillkommande verksamheter. Av resterande kostnadsbesparing beräknar vi 
att cirka 1,4 miljarder kronor per år kan användas för ytterligare ban- och väghållnings
åtgärder inom ramen för den nya nationella planen för transportsystemet 2014-2025. 

Därmed beräknar vi att ytterligare åtgärder för totalt 17 miljarder kronor kan genomfö
ras under perioden 2014-2025. Kostnadsbesparingarna görs inom både administratio
nen och den operativa verksamheten. 
Kostnadsbesparingarna inom den verksamhet som finansieras med Trafikverkets admi
nistrationsanslag har beräknats till 2 miljarder kronor för hela perioden 2014-2025, 

vilket motsvarar 167 miljoner kronor per år. Genom detta minskar behovet av anslags-

30 



medel fOr administrationen. Dessa insparade anslagsmedel kan i stället satsas på ban
och väghållning. Detta har räknats in i de ekonomiska ramar, 5 2 2 miljarder kronor, som 
regeringen har meddelat i direktiven till upprättande av fOrslag till plan. 
Kostnadsbesparingarna inom ban- och väghållningen uppnås genom sänkta kostnader 
fOr personal, konsulter och övriga omkostnader, interna kostnader. Genom detta frigörs 
ut:Jymme fö r upphandling av entreprenad- och projekteringstjänster inom både under
hålls- och investeringsverksamheten. 
Kostnaderna för föreslagna åtgärder enligt planeringsdirektivet beräknas vara enligt 
tabellen nedan. 

Kostnad planerade åtgärder Totalt Per år Per år Per år 2014·2025 
Varav Varav övriga 

entreprenad , externa Varav interna 
projektering kostnader kostnader 

Drift och underhåll järnväg 
1 9067 6300 737 2030 108800 

Drift och underhåll vag 12917 10300 1 317 1300 155000 

Utveckling 23416 16500 3516 3400 281 000 

45400 331 00 5 570 6730 544 800 

l) Kostnad drift- och underhålljärnväg inkluderar åtgärder som finansieras med banav-
gifter 

Den årliga nivån 6, 7 miljarder kronor för interna kostnader planerade åtgärder är l, 2 

miljarder kronor lägre än för motsvarande kostnader år 2010. Nivån på de interna kost
naderna säkras genom Trafikverkets interna styrning. Sammantaget för hela perioden 
2014-2025 frigörs 15 miljarder kronor för upphandlade entreprenader. I förslaget till 
planerade åtgärder har de frigjorda medlen använts för att öka volymen entreprenader 
inom respektive verksamhet enligt tabellen nedan. 

Användning av frigjc>rda medel 
per år 2014-2025 

Drift och underhåll järnväg 300 3600 

Drift och underhåll väg 350 4200 

Utveckling 600 7200 

(miljoner kronor) 1250 15000 
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6 Ett starkt och hållbart transportsystem - var 
står vi år 2025? 

År 2025, när åtgärderna som föreslås i planförslaget förväntas vara genomförda, kom
mer samhället att ha förändrats på olika sätt, Befolkningen har vuxit och det har skett en 
ekonomisk utveckling som i sin tur påverkat sysselsättningen i olika branscher. Det har 
skett geografiska omflyttningar av boende och arbetsplatser, Inkomster, priser och avgif
ter har förändrats. Allt detta spelar stor roll för hur det framtida transportsystemet 
kommer att användas av medborgare och näringsliv och för transportsystemets påver
kan på miljön. Utöver det som ändå sker i samhället tillkommer effekten av de åtgärder 
som föreslås i den nationella planen. Trafikverket har tagit fram en prognos över trans
portarbetets utveckling till 2030 som underlag för att beräkna effekter av planförslaget 
och för att göra samhällsekonomiska analyser av åtgärderna i planförslaget. I följande 
avsnitt följer en effektbeskrivning för planförslaget som helhet. 

Inledningsvis beskrivs effekterna kort i förhållande till det övergripande målet för trans
portpolitiken att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Därefter beskrivs 
effekterna i enlighet med de leveranskvaliteter som ingår i Trafikverkets nya ramverk för 
styrning och som kan ses som en konkretisering av Trafikverkets bidrag till de trans
portpolitiska målen. Slutligen beskrivs prognosen och metoden för samlade effektbe
dömningar. 
De åtgärder som föreslås i planen befinner sig i olika planeringsskeden. Det innebär att 
kunskapen om deras exakta utformning och omfattning varierar. Effekterna har be
dömts eller beräknats för respektive åtgärd och åtgärdsområde för sig, jämfört med om 
åtgärden inte skulle ha genomförts. Samtliga effekter av planförslaget har inte kunnat 
beräknas och vägas ihop. En utförligare beskrivning av resultat och metoder beskrivs i 
underlagsrapporten "Samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrivning natio
nell plan för transportsystemet 2014-2025". 

Det övergripande transportmålet 

Samhällsekonomisk effektivitet 
Nettonuvärdeskvoten är ett vanligt mått på samhällsekonomisk lönsamhet som för de 
flesta objekt fångar nyttor och kostnader väl. För de namngivna investeringarna i plan
förslaget, där en samhällsekonomisk kalkyl har genomförts, är nettonuvärdeskvoten i 
genomsnitt 0,5 vilket betyder att samhället får tillbaka 1 krona och 50 öre i nytta för 
varje investerad krona, det vill säga samhället får en nettonytta eller vinst på 50 öre. 
Vägobjekten är i genomsnitt betydligt lönsammare än järnvägsobjekten. Den domine
rande effekten i de samhällsekonomiska kalkylerna är förbättrad tillgänglighet. Den näst 
viktigaste posten för väginvesteringarna är trafiksäkerhet och för järnvägsinvesteringar
na är det förbättrat företagsekonomiskt resultat och minskade emissioner. 

Långsiktig hållbarhet 
Hållbar utveckling utgörs av balans mellan tre ömsesidigt beroende delar - ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. 

Ekonomisk hållbarhet kan bland annat bedömas mot att utvecklingen av transport
systemet ska ske kostnadseffektivt och stödja både tillväxt och en balanserad regional 
utveckling. Samhällsekonomisk lönsamhet kan ses som en indikator på att de åtgärder 
som ingår i planförslaget är kostnadseffektiva. 

Planförslaget stödjer tillväxt genom åtgärder som bidrar till att öka tillgängligheten 
inom och mellan regioner, vilket leder till bättre fungerande och större arbetsmarknads
områden. Förbättringar för godstrafiken ingår också och bedöms leda till ökad effektivi
tet och minskade kostnader, vilket är till nytta för näringslivet. 
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I begreppet social hållbarhet innefattas for transportsystemets del trafiksäkerhet och 
hälsa, jämlikhet samt jämställdhet. Här ingår att ingen ska behöva dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Individer med olika förutsättningar ska kunna delta i samhällslivet 
och få sina individuella behov tillgodosedda rörande försörjning, hälsovård, service och 
socialt liv. Transportsystemet ska därmed möjliggöra tillgänglighet och vara användbart 
för individer oavsett ålder, kön och eventuella funktionshinder. 
Planfcirslaget innefattar satsningar som medför ökad säkerhet inom både väg- och järn
vägssystemen och som beräknas minska både antalet döda och svårt skadade. PIanför
slaget innehåller också satsningar på gång- och cykelvägar. Dessa bedöms öka gång- och 
cykeltrafiken, vilket förväntas bidra till ökad hälsa jämfört med om åtgärderna inte skul
le genomfaras. Det ingår också åtgärder som leder till en förbättrad kollektivtrafik. En 
bra kollektivtrafik är en viktig förutsättning for att alla individer i samhället ska få sina 
transportbehov tillgodosedda. För personer med funktionsnedsättning innebär pIanför
slaget ökad tillgänglighet genom bland annat anpassning av stationer och busshållplat
ser. En särskild ny utvecklingsplan ska tas fram för detta. 
Till social hållbarhet bidrar till exempel satsningarna på ökad cykel, via positiva hälsoef
fekter. Jämställdhet har ingått som en del i de samlade effektbedömningarna för alla nya 
namngivna investeringar ochjämställdhet ingår också som ett av bedömningsunderla
gen i förstudier, vägutredningar ochjärnvägsutredningar. Satsningar på forskning och 
innovation bidrar till att förtydliga hur transportsystemet ska kunna utformas för att 
samtidigt möta framtida transportbehov och gynna en utveckling mot ökadjämstäiidhet. 
Ekologisk hållbarhet innefattar transportsystemets påverkan på klimat, hälsa och 
landskap. Det omfattar olika typer av utsläpp, buller och barriäreffekter. Likaså ingår 
påverkan på värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Påverkan är komplex. Ett stort projekt som till exempel Ostlänken har förmodligen på 
sikt positiva effekter ur klimatsynpunkt, samtidigt som den skapar barriäreffekter och 
ger negativ inverkan på landskapet.Det finns en påtaglig risk att transportsystemets 
utsläpp av koldioxid (och andra växthusgaser) kommer att öka till följd av det ökade 
transportarbete som förväntas, oberoende av om investeringarna i planförslaget genom
förs eller inte. Den sammanlagda påverkan som investeringarna i planförslaget har på 
transportarbetet och därmed på transportsektorns totala koldioxidutsläpp från vägtrafi
ken är en marginell förändring av de totala koldioxidutsläppen i förhållande tilljämfö
relsealternativet men en betydande ökning i förhållande till nuläget. 
I byggskedet bidrar dock de investeringar som planförslaget innehåller till märkbart 
ökade utsläpp av växthusgaser. För järnvägsobjekten kan detta på lång sikt möjligen 
kompenseras av lägre utsläpp i samband med trafikering. 
Investeringar påverkar natur- och kulturmiljöer både indirekt i form av följdexploate
ring, tilltagande fragmentering av landskapet eller andra forändringar av landskapets 
och bebyggelsens övergripande struktur (till exempel utglesad och utspridd bebyggelse) 
och genom direkta effekter som intrång, buller eller barriärer. Nyinvesteringar, bärig
hetsåtgärder och ombyggnad till mötesfrihet innebär negativ inverkan. Det är svårt att 
undvika negativ miljöpåverkan. 
I genomförande och utförande tas hänsyn till miljöpåverkan, vilket betyder att den mi
nimeras men en påverkan kvarstår ändå. Insatser från åtgärdsområden bidrar positivt 
genom att planförslaget satsar särskilt på detta område. Medlen för insatser för riktade 
miljöåtgärder ökas stort i förhållande vad som gäller för fastställd plan. 
Planförslagets övergripande satsning på drift- och underhåll för att upprätthålla funk
tionen hos redan genomförda och kommande investeringar i miljöåtgärder samt upp
följning av skötselplaner och miljöhänsyn i baskontrakt väntas i stor utsträckning bidra 
positivt till ekologisk hållbarhet. 
Planförslaget innehåller således både positiva och negativa bidrag till ekologisk hållbar
het, där påverkan på klimatmålet är särskilt problematisk. Hållbarhet utifrån klimatsyn
punkt kräver åtgärder som inte omfattas av planförslaget, till exempel ekonomiska 
styrmedel. Bedömningen av planförslaget bygger på skillnaden mot vad som annars 
ändå kan förutspås ske och förändringen mot dagens tillstånd. 
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Fördelning över landet 

De största enskilda åtgärderna, som också står for stora effekter, genomfors i eller i an
slutning till storstadsområdena, särskilt Stockholm och Göteborg. Det är också i dessa 
områden som efterfrågan på resor är störst. Även i andra områden kommer planerna att 
ge forbättringar, exempelvis genom de åtgärder for trimning och effektivisering som 
efterhand kommer att presenteras i Trafikverkets årliga verksamhetsplaner. 

Funktionsmål - punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet 

Punktlighet 

Planförslaget omfattar en mängd åtgärder för att förbättra tågtrafikens punktlighet. 
Åtgärder som bidrar till detta är exempelvis nya mötesstationer, signalåtgärder, forbätt
rad trafikledning, tidtabellsjusteringar samt drift- och underhållsåtgärder. Planförslaget 
förväntas eliminera reinvesteringsbehoven eller kraftigt minska det i det högst priorite
rade delarna av järnvägsnätet. Förseningarna på dessa bandelar minskar jämfört med 
dagens nivå. I andra delar av nätet ökar det uppdämda behovet av reinvesteringar vilket 
innebär ökade förseningar jämfört med dagens nivå. Kollektivtrafiken på väg får lokalt 
bättre punktlighet genom åtgärder som kollektivkörfålt och bussprioritering. 

Kapacitet 
Järnvägssystemets kapacitet förbättras genom åtgärder så som dubbelspårsutbyggna
der, nya mötesstationer, trimningsåtgärder och förbättrad trafikledning. Stora effekter 
uppstår till följd av stora investeringar så som Citybanan som ger ny kapacitet för pend
ling inom och till och från Stockholm och Ostlänken som skapar ny kapacitet för både 
gods- och persontransporter. 
I planfOrslaget ingår ett antal större vägprojekt som ger stora kapacitetsökningar varav 
det största är Förbifart Stockholm. Vägtrafikens kapacitet höjs även genom trimningsåt
gärder så som nya körfålt, om- och tillbyggnad av ramper i trafikplatser, trafikledning 
och reversibla körfålt. 
Andra exempel på åtgärder som höjer kapaciteten i vägsystemet är stigningsfålt, kors
ningsåtgärder och trafik- och parkeringsinformation. Kollektivtrafiken ges lokalt högre 
kapacitet genom kollektivkörfålt och bussprioritering, delvis på bekostnad av framkom
lighet för övrig vägtrafik. Cykelvägnäten kan väntas få högre kapacitet genom utbyggnad 
och trimning och genom att på vissa ställen separeras från gångtrafiken. Kapaciteten för 
sjöfarten ökas genom muddring av farleder. Effekterna motverkas till viss del av den 
förväntade trafiktillväxten. Den sammanlagda kapaciteten i transportsystemet har inte 
analyserats. 

Robusthet 

Järnvägssystemet blir robustare genom åtgärder som exempelvis kraftförsöIjningsåt
gärder signalåtgärder, införande av ERTMS, förbättrad trafikledning samt av reinvester
ingar så som spårbyten och byten av kontaktledningar och växlar. Effekterna motverkas 
till viss del av den förväntade trafiktillväxten. Vågsystemet blir robustare och den tunga 
trafikens sårbarhet minskar genom ökad bärighet, åtgärder i långa backar och åtgärder 
for att minska effekterna av dåliga väderförhållanden. Sårbarhet i storstadsområden 
minskar genom utbyggnad av Marieholmstunneln under Göta älv i Göteborg och Förbi
fart Stockholm under Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm. 

Användbarhet 

Planforslaget bidrar till att förbättra transportsystemets kvalitet för näringslivet och 
stärka den internationella konkurrenskraften. Exempel på sådana satsningar är bärig
hetsåtgärder och investeringar i ökad kapacitet i järnvägssystemet. Flera investeringsob
jekt leder till förbättrad tillgänglighet genom att restidsvinster och minskade störningar i 
väg ochjärnvägstrafiken möjliggör snabbare och längre arbetspendling. Planförslaget 
ger också fler bättre möjlighet att använda kollektivtrafiken genom utökade pendelpar
keringar för bil och cykel, bättre tillgänglighet till stationsmiljöer, anpassning av platt-
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formshöjder, informationssystem och ledstråk samt anpassning av busshållplatser. Så
dana åtgärder leder inte minst till ökad användbarhet för funktionshindrade. 
Den föreslagna satsningen på cykelåtgärder motsvarar uppskattningsvis cirka 40 mil ny 
cykelväg, vilket är en minskning jämfört med gällande plan. Medlen kan även användas 
till åtgärder som planskilda korsningar, skyltning och cykelparkeringar vid bytespunk
ter. Ätgärderna bedöms leda till ökad användbarhet av cykelvägnätet och till ökad cyk
lingjämfört med om de inte hade genomförts. 
Förslaget innehåller åtgärder som i någon mån kan väntas bidra till att öka barns möj
lighet att själva på ett tryggt och säkert sätt använda transportsystemet och vistas i tra
fikmiljöer. Det gäller främst satsningar på gång- och cykelvägar, planskildheter för gång
och cykeltrafik samt kollektivtrafikinvesteringar. Satsningar på forskning och innovation 
bidrar till att förtydliga hur transportsystemet ska kunna utformas för att samtidigt 
möta framtida transportbehov och gynna en utveckling mot ökad jämställdhet. Insatser 
som görs i form av övriga effektiviseringar kan också bidra till förbättrade förutsättning
ar för kvinnor och män att använda transportsystemet på lika villkor. Investeringar i 
planförslaget som kan bidra till en positiv stadsutveckling är förbifarter och trafikplatser 
som underlättar exploatering samt bättre gestaltning av tätorts- och stationsmiljöer. 

Hänsynsmål - säkerhet, miljö och hälsa 

Säkerhet 
PlanfOrslaget föreslår flera olika typer av åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten 
på väg. Exempel på sådana åtgärder är mötesseparering, planskilda trafikplatser, sido
områdesåtgärder, korsningsåtgärder, hastighetsåtgärder, rastplatser och viltstängsel 
Ökad trafiksäkerhet fOr oskyddade trafikanter skapas genom utbyggnad av gång- och 
cykelbanor, planskilda korsningar, plattformsåtgärder, plankorsningsåtgärder samt 
andra säkerhetsåtgärder vid bangårdar och stationer som stängsel och kameror för att 
minska påkörningsolyckor. 
Föreslagna mindre åtgärder beräknas leda till att antalet dödade inom vägsektorn mins
kar med drygt 25 personer. Ätgärder för att minska antalet personpåkörningar på järn
väg bedöms ha potential för att bidra till 55 farre dödade per år efter planperiodens slut. 
För sjöfarten är det viktigt att i så hög grad som möjligt reducera risken för miljöpåver
kan och målsättnigen är därför att farleder och slussar ska leva upp till internationella 
rekommendationer (plANe) och standarder. 

Miljö och hälsa 

I planfOrslaget ingår åtgärder som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Det är bland 
annat insatser som rör förändrade trafikvolymer, insatser riktade mot kollektivtrafik 
samt åtgärder som möjliggör överföring av gods från väg till järnväg. Det ökar möjlighe
terna att i framtiden välja klimatsmarta transporter. Samtidigt ingår flera investeringar i 
vägtransportsystemet som bidrar till ökade koldioxidutsläpp. 
I samband med åtgärdsplaneringen har infrastrukturens klimatpåverkan analyse
rats. I denna analys ingår inte trafikens utsläpp vid användning av infrastrukturen. Ut
släpp kopplade till drift och underhåll ingår inte heller. Analysen avser klimatpåverkan
de utsläpp från utvinning och förädling av råvaror samt från byggande och material
transporter som har koppling till väg- ochjärnvägsinvesteringar under 2014-2025. Det 
är den investeringsbudget som förbrukas under perioden som utgör underlag. Livscy
kelmetodik har använts. 
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Analysen ger en ungefarlig skattning med hjälp av enkla effektsamband. Analysen indi
kerar att utsläppen från planperiodens föreslagna namngivna investeringar är i storleks
ordningen 3,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter när utsläpp som genereras vid utvin
ning och förädling av råvaror samt byggande och materialtransporter ingår. De invester
ingar som utgör störst andel av resultatet är Förbifart Stockholm och Ostlänken. För 
dessa projekt uppskattas utsläppen som är kopplade till investeringarna under planperi
oden till 0,5 respektive 0,6 miljoner ton. Dessa utsläpp är inräknade i den samhällseko
nomiska kalkylen får respektive åtgärd. 
Av resultatet på 3,8 miljoner ton utgör nytillkomna investeringar jämfört med föregå
ende plan 1,4 miljoner ton. 
Vid jämförelse med statistik bör man notera att utsläpp från utvinning och förädling av 
råvaror redovisningsmässigt ingår i annan sektor än transportsektorn. Klimatpåverkan 
från planförslagets underhåll av befintlig infrastruktur har inte kunnat beräknas på ett 
kvalitetssäkert sätt. Underhåll fårväntas dock bidra signifikant till den totala klimatpå
verkan från infrastrukturen som planförslaget innebär. 
Planförslaget innebär både positiva och negativa effekter för kulturmiljön. Infrastruk
turens negativa påverkan på kulturarv samt forn- och kulturlämningar väntas vara fort
satt betydande. Ombyggnad av vägar till mötesfrihet innebär ofta omläggningar av det 
lokala vägnätet, vilket kan ge negativa konsekvenser på landskapets historiska vägstruk
tur. Satsningar inom åtgärdsområden innehåller åtgärder som är positiva fOr det väghi
storiska kulturarvet. 
I planforslaget finns större infrastrukturinvesteringar som kan ha negativa indirekta 
effekter för landskapets kulturmiljövärden, men som också, till exempel när det gäller 
forbifarter eller tunnlar, kan ge möjligheter till bättre stadsmiljöer. Därmed påverkas 
även de barriäreffekter i vardagsmiljön som begränsar möjligheter att röra sig till fots 
och med cykel. Tillkommande investeringar har negativa effekter på naturmiljön, det 
gäller särskilt större infrastrukturinvesteringar. Fortsatt utbyggnad av infrastruktur 
innebär nya barriärer för människor och vilt samt fortsatt utarmning av landskapets 
värden och funktioner. Den negativa påverkan motverkas till viss del av satsningar på 
riktade miljöåtgärder i befintlig infrastruktur inom åtgärdsområden. Exempel är Mins
kade barriäråtgärder såsom faunapassager som minskar barriäreffekter för människor 
och vilt. 
I planförslaget ingår omfattande bulleråtgärder längs hela det statliga väg- och järn
vägsnätet. Föreslagna åtgärder i form av bullerskärrnar och fasadåtgärder beräknas 
kunna förbättra situationen för cirka 41 000 boende, som i dag utsätts för höga bullerni
våer. Därutöver utförs bulleråtgärder i samband med ny- och ombyggnadsprojekt och 
drift- och underhållsinsatser. Samtidigt kan ökad trafik till följd av investeringar i väg 
ochjärnvägsnäten innebära höjda bullernivåer. 
LuftkvaIiteten forbättras lokalt till följd av exempelvis dammbindningsåtgärder eller 
nya förbifarter som till exempel i Umeå. Ett antal vattenförekomster som används för 
dricksvattensförsörjning skyddas från risken att utsläpp av farliga ämnen som leder till 
bestående skador. 
I planfårslaget ingår åtgärder som har positiva hälsoeffekter genom ökad gång- och 
cykeltrafik. Även åtgärder som ökar antalet kollektivtrafikresor har positiva hälsoef
fekter, om det innebär att resenärerna väljer bort bilen och samtidigt ökar antalet gång
resor. 

Transporternas utveckling till 2030 
Personprognosen omfattar bil, buss, tåg, flyg samt gång- och cykeltrafik. Det samman
lagda transportarbetet för bil, buss, tåg och flyg mätt i personkilometer ökar med 29 
procent till 2030. 

• Biltransportarbetet beräknas öka mest, med 34 procent. 

• Persontransportarbetet på järnväg beräknas öka med 27 procent. 

Godsprognosen omfattar väg-, järnvägs-, sjöfarts- och flygtransporters utveckling fram 
till 2030. Det totala transportarbetet för svenskt gods växer snabbare än det inrikes 
transportarbetet jämfört med basåret, vilket är en konsekvens av ett antagande om en 
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ökad utrikeshandel. Det sammanlagda transportarbetet för inrikes godstransporter be
räknas öka med 52 procent. 

• Godstransportarbetet på järnväg beräknas öka med 39 procent. 

• För lastbil är ökningen 58 procent. 

• För sjöfarten är ökningen 50 procent. 

Vägtransporterna ökar på grund av höjda banavgifter för godstrafiken på järnväg samt 
av införande av svaveldirektivet för sjöfart. En stor del av järnvägstransporternas ökning 
består av nya transportbehov till följd en utökad gruvbrytning i norra Sverige. 
Prognoserna ska ses som en indikation på vilken utveckling som kan förväntas med de 
förutsättningar som har antagits. Underlag för prognosen är framför allt regeringens 
långtidsutredning. Konjunkturinstitutets prognoser om ekonomisk utveckling och Sta
tistiska centralbyråns befolkningsprognoser . Infrastrukturen antas vara flirdigbyggd 
enligt nuvarande nationella plan för 2010- 2021. Politiskt beslutade åtgärder och styr
medel antas vara genomförda. Arbetet har löpande stämts av med bland andra Sjöfarts
verket och Energimyndigheten. 
Förutsättningarna är delvis förändrade i förhållande till den prognos som användes i 
samband med Kapacitetsutredningen (exempelvis uppgifter om befolkning, införandet 
av svaveidirektivet, höjda banavgifter samt körkostnaden för bil). Persontransportpro
gnosen är framtagen med det nationella personmodellsystemet Sampers. Godstrans
portprognosen är framtagen med det nationella godsmodellsystemet Samgods. Progno
sen för transportarbetet fram till 2030 beskrivs i underlagsrapport. 6 

Samhällsekonomisk analys och samlade effektbedömningar 
Samhällsekonomiska analyser syftar till att mäta ett projekts samhälisekonomiska lön
samhet och är viktiga underlag i planarbetet. De omfattar monetärt värderade effekter 
men även effekter som inte har kunnat kvantifieras eller värderats monetärt. 
För de flesta namngivna objekt som föreslås starta under planperioden har samhälls
ekonomiska analyser genomförs. Av objekt som startat redan före planperioden har 
endast ett fåtal analyserats i arbelel med planen för 2014-2025. För vissa typer av inve
steringsobjekt saknas underlag för fullständiga analyser. För dem har enbart bedöm
ningar redovisats i den samlade effektbedömningen. När det gäller mindre åtgärder 
samt drift och underhåll är effektsambanden inte så utvecklade som för större invester
ingsåtgärder. De beskrivs därför inte lika fullständigt. För drift och underhåll bedöms 
effekterna i förhållande till det nuvarande tillståndet i anläggningen. 
Resultaten av analyserna skiljer sig från resultaten för gällande plan 2010-2021. Det 
beror på att det har tagits fram en ny prognos och nya rekommenderade kalkylvärden. 
Lönsamheten, uttryckt som nettonuvärdekvot, är generellt högre med de nya förutsätt
ningarna men olika sorters åtgärder påverkas olika mycket. Det är därmed svårt att göra 
jämförelser bakåt. De samhällsekonomiska kalkylmetoder som tillämpas i investerings
planeringen bör därför främst tillämpas för att rangordna objekt. 
Trafikverket redovisar de samhällsekonomiska analyserna för åtgärderna i samlade ef
fektbedömningar. Förutom en beskrivning av den samhällsekonomiska analysen redovi
sas där även en fördelningsanalys, det vill säga en analys av hur planens effekter fördelas 
i samhället samt en transportpolitisk målanalys. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
För att uppfylla vad miljöbalken föreskriver är det centralt att miljöbedömningen integ
reras i planeringsprocessen. Projektet har innehållit projektkompetens genom att miljö
kompetens ingått i projektets olika delprojekt. 

6 Trafikverkets publikationsnummer 2013:055 samt 2013:56 
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En miljökonsekvensbeskrivning som belyser relevanta miljökvalitetsmål har genom
fårts. Planförslagetjämförs mot den framtida utveckling som kan väntas ske utan de 
åtgärder som fåreslås i planförslaget. Den utveckling som väntas ske utan att föreslagna 
åtgärder vidtas kallas för referensalternativ. I referensalternativet ingår bl a åtgärder i 
den fastställda nationella transportplanen 2010-2021. Vid bedömning av betydande 
miljöpåverkan bedöms skillnaden som nytillkommande åtgärder i planförslaget ger. 
Trafikverkets bedömning av betydande miljöpåverkan för de miljöaspekter som räknas 
upp i miljöbalken sammanfattas nedan.' 

Klimatfaktorer 
Planfårslagets satsning på järnväg samt inriktning och ökade resurser för riktade åtgär
der väntas dämpa negativ miljöpåverkan från vägtrafiken. När det gäller klimateffektiv 
användning av transportsystemet fårändrar planförslaget sannolikt inte situationen 
jämfört med referensalternativet. Utvecklingen utanför planfårslaget antas positiv när 
det gäller energieffektivisering av fordon, fartyg och flygplan samt främjande av ökad 
andel förnybar energi. Men det är oklart om planförslaget i sig innebär någon ytterligare 
energieffektivisering och ökad andel förnybar energi. Energianvändning i infrastruktur
hållningen kommer dock att öka genom nya investeringar. Det väsentliga tillskottet av 
växthusgaser genom byggande leder till bedömningen att planförslaget innebär bety
dande negativ miljöpåverkan. Det finns inte underlag att bedöma om planförslaget får
ändrar mängden personbil- och lastbilstrafik samt gång, cykel och kollektivtrafik. 

Människors hälsa 
Ökade resurser till riktade åtgärder hanterar problem utmed det statliga vägnätet och 
järnvägsnätet. Inom drift och underhåll ses styrning för val och prioritering över för att 
säkerställa skötsel av befintliga installationer. Antalet exponerade för buller över rikt
värden och 10 dBA över riktvärden minskar. Det är dock oklart om insatserna uppväger 
den ökande trafikeringen . Planförslaget bidrar till en fårbättring, men innebär inte vä
sentlig förändring av förutsättningarna får att välja gång och cykel. Planförslaget be
döms inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Befolkning 
Miljöaspekten befolkning handlar om hur transportsystemet påverkar tillgängligheten 
till de målpunkter som olika grupper i befolkningen har i ett geografiskt avgränsat om
råde. Planförslaget anger inte hur många barriärer planförslaget avser att röja eller hur 
många som kan komma att beröras av dessa åtgärder. Regeringen verkar i den funk
tionshinderpolitisk strategi som antogs år 2011 ange en högre ambitionsnivå än vad 
fastställd plan bedöms medge. På både väg- och järnvägssidan har åtgärdstakten avtagit. 
l planförslaget föreslås en utvecklingsplan som väntas förbättra situationen. Planförsla
get bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Luft 
Planförslaget förorsakar inte ytterligare överskridanden av miljökvalitetsnormer utmed 
det statliga väg- och järnvägsnätet. De ökade resurser som avsätts får dammbindnings
åtgärder utöver vad som sker i referensalternativet fårbättrar dessutom den allmänna 
luftkvaliteten. Eftersom planförslaget inte bedöms bidra till att öka emissioner av kväve
oxider och partiklar, ökade halter av kvävedioxid och partiklar i tätorter med halter över 
miljökvalitetsnormernas övre utvärderingströskel eller har någon betydande betydelse 
får att öka antalet exponerade personer, så bedöms planförslaget inte ha någon bety
dande miljöpåverkan. 

7 Miljöbalk (1998:808), 6 kapitlet 12 § punkt 6. 
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Vatten 
Medlen fOr riktade miljöåtgärder samt tydligare baskontrakt medför att man når accep
tabla risknivåer avseende risk för förorening av vatten vid de mest prioriterade konflikt
sträckorna med vattenförekomster av betydelse för dricksvatttenförsöljningen och/eller 
med stora naturvärden. Det skapas inte heller några nya problem vid utbyggnad. Sanno
likt innebär planförslaget en betydande positiv miljöpåverkan. 

Mark 

Inga ytterligare förorenade områden skapas och befintliga områden saneras. Oklart hur 
övertagande av ansvar över områden från luftfarten påverkar. Sannolikt innebär plan
förslaget en betydande positiv miljöpåverkan. 

Materiella tillgångar 
Nytillkomna investeringar bedöms inte på en samlad nationell nivå innebära betydande 
miljöpåverkan. En del insatsvaror används som skulle kunna ha haft en alternativ an
vändning, men det är oklart om detta är av betydande omfattning, även om omfattning
en är stor. Det saknas analysmetoder för att konsistent bedöma materiella tillgångar. 

Landskap - form och rumslighet 
Det bedöms finnas bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla landskapets ut
märkande karaktär och kvaliteter avseende delaspekterna skala, struktur eller visuell 
karaktär i planförslaget än i referensalternativet. 
Utformning av nya investeringsobjekt anpassas till landskapets karaktär och kvaliteter, 
men viss risk för betydande negativ miljöpåverkan föreligger. Innehållet i skötselplaner 
och baskontrakt säkerställer att anpassningsåtgärder upprätthålls. 

Biologisk mångfald, växtliv och djurliv 
Effekter av Ostlänken och bidrag från andra utbyggnader innebär betydande negativ 
miljöpåverkan trots att utformning och genomförande anpassas till högt ställda miljö
krav. Planförslagets negativa betydelse för förekomst av livsmiljöer, barriärer, störning 
och mortalitet bedöms överväga förbättringar genom riktade miljöåtgärder och uppfölj
ning av utvecklade skötselplaner och baskontrakt. 

Forn- och kulturlämningar, annat kulturarv samt bebyggelse 

Planförslaget innehåller resurser för åtgärder som söljer för god skötsel och utvecklar 
värden i kulturmiljön. Effekten beror på att åtgärderna omhändertas av organisationen 
på rätt sätt och om resurser för fortsatt kunskaps- och kompetensutveckling säkerställs. 
Planförslaget kan innebära betydande positiv miljöpåverksn 
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7 Ökad kunskap om brister och behov ger bättre 
underlag i planeringen 

I kapitlet beskrivs brister i transportsystemet kopplade till transportpolitiska mäl, leve
ranskvaliteter och med utgångspunkt i kundernas behov. Bristerna utgår frän dagens 
situation och de förutsättningar som räder i transportsystemet år 2013. Underlaget har 
hämtats från kapacitetsutredningen och kompletterande nationella och regionala be
skrivningar av brister i transportsystemets funktion. 
Bristerna har olika karaktär och är både övergripande på systemnivå och mer detaljera
de och platsspecifika. För bäde medborgare och näringsliv är behovet av ett fungerande 
sammanhållet nät en viktig utgångspunkt.För vissa grupper är det helt avgörande att 
varje liten del i transportkedjan fungerar för att det ska vara möjligt att använda trans
portsystemet. I kapitlen 7 till och med 15 presenteras Trafikverkets forslag pä ätgärder. 

Handels- och bebyggelsemönster förändras 
Det pågår en ständig fOrvandling av samhället och den byggda miljön. Hushåll och verk
samheter etahleras, förändras och upplöses och därmed också behoven av bostäder, 
mark och lokaler. Bebyggelsen, verksamhetsområdena, de tekniska försörjningssyste
men och transportlösningarna behöver hela tiden anpassas. Våra samhällen blir aldrig 
helt fardigbyggda. 
Bilen har medfört stora fördelar för människors möjlighet till rörlighet. Regionaltägstra
fiken och andra former av snabb regional kollektivtrafik har underlättat regionförsto
ring. Strukturomvandling inom handel, näringsliv och offentliga verksamheter bidrar till 
förnyelse och ekonomisk tillväxt men driver också på efterfrågan på transporter. 
Handeln har differentierats och externhandeln har växt. Från att i hög utsträckning ha 
varit lokaliserad i stadskärnor och lokala bostadsområdescentrum har nu alla större 
städer i landet större handels- och serviceetableringar lokaliserade i externa lägen eller i 
utkanten av stadsbebyggelsen. Detta har ökat bilberoendet och skapat ett kraftigt ökat 
transportarbete. Många etableringar har undermålig kollektivtrafikforsörjning och dåli
ga gång- och cykelforbindelser. I de mindre städerna har följden ofta blivit att handel 
och service nära bostaden släs ut. 
Efterhand som resmöjligheterna med bil och kollektivtrafik förbättrats, har även de 
funktionella arbetsmarknadsregionerna vidgats geografiskt. Hushåll tenderar att priori
tera kvalitet i boendemiljön före närhet till arbete eller utbildning. Istället är många 
beredda att pendla längre. Förbättrade kommunikationer har också möjliggjort en ökad 
specialisering och omstrukturering inom exempelvis vården, omsorgen och gymnasie
skolan. Regionaltågstrafiken, flextid, e-tjänster och distansuppkoppling har gjort det 
möjligt att bo på relativt stort avstånd frän arbetsplats, skola och serviceinstitutioner. 
Strukturomvandlingen i näringslivet har även påverkat godstransporterna. Industrins 
och handelns behov av leverans "i rätt tid" driver pä efterfrågan på godstransporter. 
Flödena av insats- och konsumtionsvaror, liksom exportindustrins produkter, fraktas på 
väg och järnväg till omlastningsterminaler och hamnar. Stora volymer avenhetslastat 
gods möjliggör frekventa anlöp av stora fartyg i stora hamnar. Transportuppläggen på
verkas bland annat av prisförändringar, it-lösningar och leveranskvaliteternas tillförlit
lighet. 
Den kraftigt ökade efterfrågan pä transporter har samtidigt skapat växande problem i 
transportsystemet. Väg- och järnvägssystemens kapacitet blir allt mer ansträngd och 
känsligheten för störningar ökar. 
Genom samverkan i tidiga skeden mellan Trafikverket, kommuner och investerare kan 
etableringar, med fyrstegsprincipens förhällningssätt, analyseras, lokaliseras och utfor
mas så att transportförsörjningen hanteras på ett långsiktigt hållbart och samhällseko
nomiskt effektivt sätt. 
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Gods ska transporteras in och ut ur landet 
Väl fungerande godstransporter är en nödvändig förutsättning för samhällets utveckling, 
regioners konkurrenskraft och invånarnas villkor. Ett konkurrenskraftigt näringsliv är 
beroende av hög logistisk effektivitet. Men även slutkunderna påverkas av logistiska 
förutsättningar. Eftersom kvaliteten i framkomlighet, pålitlighet och frekvens påverkas 
av förutsättningarna i infrastruktur och regelverk är samhällets roll som förutsättnings
skapare mycket viktig. Eftersom godstransporter i mycket hög utsträckning är en inter
nationell verksamhet gäller det på såväl nationell som internationell nivå. 
Marknaden är mycket heterogen när det gäller såväl transportköparnas behov som ope
ratörernas och logistikföretagens utbud i tid och rum. Det finns godstransportköpare 
som är mycket priskänsliga, men det finns också raka motsatsen. Gemensamt är att de 
ställer ktav på kvalitet och kvantitet och att behov och krav förändras med tiden."I rätt 
tid" -filosofin, ökande andel volymgods, fårändrade kundkrav, marknadsförändringar 
påverkar hur och var företagens varor produceras och var och när de tillhandahålls. 
Det finns kapacitetsrelaterade brister i väg- och järnvägen. Bristerna gäller både fram
komlighet och bärighet. Till mycket stor del är godstransporternas krav på framkomlig
het en funktion av persontransportkraven eftersom godsmönster och personmönster 
följer samhällets uppbyggnad och demografiska förutsättningar. Generellt sett finns 
stora brister inomjärnvägsområdet. Det kan röra sig om avsaknad av dubbelspår, mö
tesspår, elektrifiering eller fjärrblockering. Det finns även brister i bärighet på väg och 
järnväg, inte minst mot bakgrund av de förväntningar som finns avseende utveckling av 
gruv- och skogsindustrin. 
Cirka 90 procent av landets export- och importgods transporteras till sjöss, vilket gör 
sjöfarten till det för utrikeshandeln viktigaste trafikslaget. För vissa varor är sjötranspor
ten det enda möjliga trafikslaget. Detta gäller till exempel transport av stora volymer av 
järnmalm, råolja och oljeprodukter som bensin, diesel och eldningsolja. Det kan också 
vara insatsvaror till industrin som kol, malm, kalk, spannmål och skogsråvaror. SECA
direktivet ökar också trycket på kapacitetshöjande åtgärder i farlederna, då stordrift är 
en förutsättning för fortsatt lönsamhet för industrin.Det finns risk för att direktivet an
nars innebär försämrad konkurrenskraft för svensk basindustri. Lämpliga åtgärder är att 
möjliggöra anlöp med större fartyg som genom skalfördelar bibehåller transportkostna
den per enhet på nuvarande nivå genom bättre bränsleeffektivitet och stordrift. Kapaci
tets- och effektivitetsbrister i sjöfartssystemet skiljer sig från motsvarande brister i väg
ochjärnvägssystemen. För farleder finns normalt inga begränsningar i hur många fartyg 
som kan passera ut och in till en hamn. Kapacitetsbristerna uppstår när det finns ett 
behov av att trafikera farleden med större fartyg eller att reducera trafikbegränsningar 
som beror på väder- och siktförhållanden. 
Flyget har en stor betydelse för transport av högvärdigt gods och dessa transporter fyller 
en viktigt funktion för näringslivet. 

Kapacitet och restider för långa personresor 
För det långväga resandet är det viktigast att säkerställa ett rimligt uthud, god kapacitet 
och rimliga restider för affarsresor och turistresor. Storstädernas behov av specialiserad 
arbetskraft bedöms medföra att arbetspendling behövs över allt längre sträckor. Inrikt
ningen på lång sikt hör vara att utveckla järnvägsstråk som har förutsättningar att attra
hera kommersiellt lönsam trafik mellan storstadsregionerna och större orter, på avstånd 
där det går att nå restider på tre till fyra timmar. 
Viktiga stråk för långväga personresor på väg behöver prioriteras, och åtgärder behövs 
för att restiderna ska bli rimliga och för att det ska finnas bra bytespunkter för buss och 
tåg. Standarden på vissa vägavsnitt kan behöva öka för att hastigheten ska kunna höjas 
så att restiden kan förkortas. Trafikverket arbetar också för en grundläggande tillgäng
lighet mellan olika regioner och via avtal om kollektivtrafik. 
Flygets naturliga roll bör vara i reserelationer mellan storstadsregionerna och större 
orter respektive till viktiga resmål för besöksnäringen och näringslivet i övrigt, där det 
inte går att nå restider under tre till fyra timmar med tåg, buss eller bil. Det är viktigt att 
åtgärda brister i anslutningar till viktiga flygplatser med nationella och internationella 
flygförbindelser. Även möjligheten att kunna planera, boka och hetala hela resor behö
ver förbättras. 
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Det finns redan nu kapacitetsbrister ijärnvägssträken Stockholm-Malmö och Stock
holm-Göteborg, och det finns behov av att stärka kapaciteten i dessa relationer, framför 
allt i anslutning till storstäderna. Fungerande och hållbara resor till och inom de större 
destinationerna for en växande besöksnäring behöver utvecklas. I dag finns det brister 
när det gäller framkomlighet på vissa vägar under helger och högsäsong, få flygavgångar 
till vissa orter, bristande punktlighet i nattägstrafiken samt bristande kollektivtrafikut
bud med tåg eller buss i vissa områden. 

Att resa med kollektivtrafik 
En attraktiv och tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik bidrar till att öka transportsy
stemets användbarhet för alla och ökar möjligheterna för personer med funktionsned
sättningar, barn och äldre att, själva eller i sällskap, på ett säkert sätt använda transport
systemet. Den skapar även fOrutsättningar för att människor ska kunna transportera sig 
i stora städer, ger minskad trängseloch ökar städernas attraktivitet, samt bidrar till en 
ökad energieffektivitet i transportsystemet. 
Kollektivtrafikbranschen har en gemensam ambition där det örgripande mälet är att 
kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt. Som ett mål på vägen dit ska 
antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020. De faktorer som påverkar en 
ökad kollektivtrafik är ett utbud av pålitliga resor, kunskap om möjligheterna att resa 
samt att det är enkelt för resenären att planera, boka och betala resan. Kollektivtrafiken 
har redan ökat i omfattning. 
Det finns i dag kapacitetsbrister pä både väg ochjärnväg. Trafikverkets kapacitetsutred
ningen konstaterar att kapacitetsbrister inte kan byggas bort och att det finns en poten
tial till lösning genom satsningar på kollektivtrafik. Där det är möjligt bör man utveckla 
kollektivtrafik på vattenvägar, smarta lösningar kan avlasta trafiken på land. Bristerna 
inom kollektivtrafiken inkluderar dålig prioritet för busstrafik samt begränsad spårka
pacitet som påverkar framkomlighet och bidrar till tidsfOrluster. Drift och underhäll är 
av avgörande betydelse för att reducera förseningar i kollektivtrafiken till följd av fel och 
brister i infrastrukturen. Omfattande satsningar har gjorts för att utveckla bytespunk
ter,trots det återstår brister vid mänga halvstora och mindre bytespunkter. Att fler reser 
kollektivt har bidragit till att kapaciteten vid vissa bytespunkterna inte räcker till för att 
hantera stora resandeflöden på ett bra sätt. 
Äldre, och även sällanresenärer, som tidigare åkt bil kan uppleva kollektivtrafiken som 
en ny och främmande miljö vilket skapar osäkerhet. Det kan handla om att det är svårt 
att stiga av och på bussar och tåg eller på grund av att biljettsystemet är svårt att förstä 
sig på. 

Prioriterat nät för funktionshindrade 

Det finns fortfarande stora brister i kollektivtrafiken utifrån målet att göra den använd
bar för personer med funktionsnedsättning. För personer med funktionsnedsättningar 
gäller att hela resan måste fungera. Ett hinder i till exempel information, bemötande, 
fordon eller infrastruktur kan göra resan problemfylld eller omöjlig att genomföra. 
I nuvarande planperiod 2010-2021 är målet att hela det prioriterade nätet ska vara an
passat år 2021 samt att en successiv utvidgning är påböljad. Målet är att 80 procent av 
personer med funktionsnedsättning ska kunna använda kollektivtrafiken är 2021. År 
2011 antog regeringen en funktionshinderpolitisk strategi. Den anger en betydligt högre 
ambitionsnivå än vad befintlig plan för transportsystemet medger. 
på både väg- och jämvägssidan har ätgärdstakten avtagit och det finns en risk att målen 
enligt gällande plan inte näs utan särskilda insatser. För det prioriterade nätet för bät
trafik finns det i gällande plan inga medel för investeringar av tillgänglighetsätgärder för 
bryggor och knappa resurser för underhåll. 
För att säkerställa genomförandet bör en utvecklingsplan tas fram och investeringarna 
fördelasjämnt under perioden för att möjliggöra och säkerställa etappmålen. En viktig 
del är även att drift och underhåll av de bytespunkter som har åtgärdats säkerställs. Och 
att de eventuella särskilda krav som ställs vid till exempel snöröjning av ledstråk tillgo
doses. 
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Fler bör kunna cykla och gå till jobb, skola och affär 
Traditionellt har cykling betraktats ihop med gång och infrastrukturen har i stor ut
sträckning utformats utifrån bilismens behov och krav. Men gångtrafikanters förutsätt
ningar är dock inte med automatik de samma som cyklisternas. Gångtrafik som blandas 
med cykeltrafik fungerar bra på många ställen där flödena är begränsade. Därför bidrar 
ofta cykelätgärder till att forbättra förhållandena även för gångtrafik. 
I större tätortsområden har cykeln alltmer kommit att bli ett fardsätt för arbetspendling 
och hastigheterna ökar. Därmed ökar också riskerna med blandad gång- och cykeltrafik. 
I kombination med kollektivtrafik är gångtrafik av mycket stor betydelse och har sanno
likt potential att kunna utvecklas mycket mera, under förutsättning att gångtrafikmiljön 
är inbjudande. Det finns bristande kunskap om vilka krav som bör ställas på gångtra
fikmiljön. 

Infrastruktur behöver anpassas för cykling 
Om cykling på allvar ska bidra till att lösa framtida problem i transportsystemet krävs 
att det ses som ett eget trafikslag med specifika behov i infrastrukturen. I vissa fall är 
det därför angeläget att separera gång- och cykeltrafik från varandra. Utanför tätort, och 
inom tätort, finns brister när cyklister tvingas färdas på vägbanan eller på vägrenar av 
varierande bredd. De löper då en högre risk att råka ut för en trafikskada än bilister. 
Separata cykelvägar innebär också att motortrafiken får bättre säkerhet och standard. 
Det finns även brister i möjligheterna att cykla utifrån ett hela- resan - perspektiv. Ska 
man cykla till bussen och tåget förutsätter det möjligheter att parkera i anslutning till 
det andra fardmedel. Även möjligheterna att ta med cykeln på kollektivtrafiken är i dag 
otillfredsställande. Dessutom behöver antalet mycket allvarligt skadade cyklister mins
ka. Singelolyckor utgör cirka 80 procent av dessa olyckor och innebär därför en särskild 
utmaning. 

Begränsade möjligheter för barn och äldre att röra sig fritt 

Barns möjligheter att på egen hand och med god säkerhet kunna förflytta sig i transport
systemet begränsas många gånger av brister i infrastrukturens utformning. Många barn 
skjutsas til! och från skola och fritidsaktiviteter. Därmed går barnen miste om den spon
tana motion som cyklingen eller promenaden till skolan innebär. Det finns risk att såväl 
barn som vuxna anpassar sig till en miljö som är skadlig i det långa loppet för hälsa och 
livskvalitet. De huvudsakliga bristerna avseende infrastrukturen är att gång- och cykel
vägnätet inte hänger samman. En annan brist är biltrafik i höga hastigheter vid kors
ningspunkter. 
Antalet äldre människor öksr hela tiden samtidigt som de fortsätter vara rörliga och har 
krav på rörlighet. För äldre kan mindre brister upplevas som stora. Det kan vara upp
stickande plattor, höga kantstenar, dålig snöröjning, snabb trafik eller cyklister som 
passerar väldigt nära på gångvägar och trottoarer. Kombinerad gång och cykeltrafik 
skapar otrygghet för äldre. Det är också viktigt att vägar, gator och gång- och cykelbanor 
är väl underhållna, särskilt när det gäller snöröjningen vintertid. 
Många äldre oskyddade trafikanter, fotgängare och cyklister, anser att det är svårt att 
hinna ta sig över gatan. På grund av nedsatt syn behöver de bra belysning på gångvägar 
och hållplatser. Bra belysning motverkar också oro för att halka, falla eller rånas. 

Behov av att förbättra trafikmiljöer 
De trafikanläggningar resenärerna möter är resultatet av ett komplext arbete, såväl av
seende helheten som detaljerna. Ofta har trafikmiljöerna vuxit fram successivt, vilket 
kan medföra att olika tidstypiska tillägg och kompletteringar inte alltid bidrar till en 
tilltalande helhet. God funktion och utformning utgörs av många faktorer. Exempelvis 
en rytmisk linjeföring aven väg som erbjuder fina utblickar, en busshållplats som är ren, 
skyddad för väder och vind och som förmedlar rätt information om nästa avgång, en 
upplyst och generöst tilltagen passage under järnvägen som fotgängare och cyklister inte 
tvekar att använda och en inbjudande och omhändertagen stationsmiljö som förmedlar 
en känsla av omsorg om trafikanten. Allt detta är av stort värde för alla som använder 
transportsystemet. Men det är tyvärr vanligt att situationen är den motsatta. 
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Bristerna i våra stationsmiljöer och deras omgivningar är ett aktuellt och konkret exem
pel på en utveckling som skapar problem för resenärerna. Det handlar bland annat om 
dålig information och skyltning, slitna och smutsiga lokaler, skräpiga plattformar och sly 
på spårområdet. Sammantaget medför det att miljöerna upplevs som nedgångna, omo
derna och otrivsamma. Problemen rör också stationernas funktioner. Det är viktigt för 
resenären att känna trygghet i hur man tar sig till, från eller mellan plattformarna, att 
komma rätt. Varierande skötselnivåer och förvaltningsambitioner är andra kvalitetsbris
ter som kan förekomma inom samma stationsområden. 
Trafikverket har identifierat ett omfattande behov av åtgärder, både inom väg- och järn
vägsmiljön, som omfattar allt från entrezoner till tätorter och städer till ett kontinuerligt 
underhåll på våra plattformar. Det vill säga allt som bidrar till en fungerande och tillta
lande helhet i våra trafikmiljöer. 

Jämställdhet i transportsystemet? 
I transportpolitiken är jämställdheten en del av funktionsmålet för tillgänglighet och det 
uttryckt som att transportsystemet ska vara jämställt. Det ska svara mot kvinnors och 
mäns transportbehov och både genomförandet och resultaten av transportpolitiken ska 
medverka till ett jämställt samhälle. I regeringens handlingsplan för en jämställd regio
nal tillväxt 2012-2014 betonas betydelsen av hållbara transportsystem och regional 
kollektivtrafik ur jämställdhetssynpunkt. 
Skillnader i resmönster för kvinnor och män avspeglar de skillnader i roller som i dag 
fortfarande finns i samhället i stort. Exempelvis har kvinnor och män i familjebiIdande 
ålder olika resmönster där kvinnor går och reser mer kollektivt. Medan män cyklar mer 
än kvinnor. 

Det finns även skillnader i kvinnors och mäns värderingar om resande. Kvinnor värderar 
miljö och trafiksäkerhet högre än män samt är mer kritiska till bilism på grund av dess 
negativa konsekvenser. Kvinnor värderar bilens funktionella egenskaper högre och bi
lens symbolvärde lägre. 
Förhållandena inom transportsystemet speglar till stor del förhållandena i det övriga 
samhället. Några viktiga förhållanden är att: 

• Män som grupp har generellt sett ett större inflytande i planeringen, då fler män 
än kvinnor känner sig manade att delta i samrådsmöten i samband med plane
rade infrastrukturinvesteringar. 

• Män har fler och mer välavlönade arbeten att välja på genom att de arbetspend
lar längre sträckor. De tar därmed ett mindre ansvar för inköpsresor och skjuts 
av barn. Att kvinnorna har mindre arbetsmarknadsregioner kan gå ut över Sve
riges ekonomiska tillväxt genom att kompetens inte tas tillvara. 

• Bilresor dominerar för båda könen, om än något mer för männen, och har hit
tills varit prioriterat i transportplaneringen. För att människor ska kunna forma 
sina egna liv behövs fler attraktiva alternativ inom kollektivtrafik, gång och cyk
ling så att bilberoendet kan minska, speciellt för männen. 

• Kvinnor har en sämre reell tillgång till transportsystemet för att de är mer rädda 
for könsrelaterat våld och därför undviker vissa trafikmiljöer. 

Trafiksäkerhetsarbetet ska värna människors liv 
Utgångspunkten för trafiksäkerhetsarbetet, oavsett trafikslag, är Nollvisionen. Den in
nebär att transportsystemet ska dimensioneras så att ingen dödas eller skadas allvarligt i 
trafiken. För att säkerställa att trafiksäkerhetsarbetet går mot Nollvisionen, finns 
etappmål på vägen dit. Det är utifrån dessa etappmål som brister på området kan defini
eras. 
Det befintliga etappmålet för vägtrafik är att antalet dödade ska halveras mellan 2007 
och 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel under samma peri
od. Det motsvarar max 220 dödade år 2020. År 2012 omkom 296 personer i vägtrafik
olyckor (preliminära siffror) vilket är ett resultat som är i linje med målet. Motsvarande 
etappmål för trafiksäkerhetsarbetet på järnväg finns inte. Men ansatsen i denna bristbe-
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skrivning är att ambitionerna om förbättringar på vägtrafikområdet bör återspeglas i 
ambitionerna på järnvägsområdet. 

Säkerhet på väg 
Etappmålet för att hålla rätt hastighet är att So procent av trafiken ska följa hastighets
begränsningen till 2020. Mätningar från 2012 visar att enbart 46 procent håller gällande 
hastighetsgräns, vilket är långt under vad som krävs för att nå målet till 2020. En för
klaring är att fler kör över hastighetsgränsen på So-vägar än på de vägar som höjts till 
100 kilometer per timme. 
Bristerna vad gäller väginfrastrukturen ligger i att många vägar med stora trafikmängder 
ännu inte har en hastighetsgräns som är anpassad efter vägens säkerhetsstandard. 
Störst betydelse har de dryga 200 mil väg som har över 4 000 fordon per dygn och som 
har hastighetsgräns 90 kilometer per timme men inte något mitträcke. 
Enligt prognos blir gapen större fram till år 2020 för olyckor med oskyddade trafikanter, 
såsom singelolycka cykel, fotgängare i kollision med fordon samt olika former av olyckor 
med moped- och mc-fordon. Dessa grupper måste inkluderas i säkerhetsarbetet för att 
det ska bli framgångsrikt. Vid uppföljning av antalet allvarligt skadade är cyklister en 
större grupp. 

Säkerhet på järnväg 

Antalet dödade i järnvägstrafik ,inklusive självmord, har de senaste tio åren uppgått till 
mellan 70 och 110 personer per år. Det finns ingen tendens till att antalet minskar, sna
rare tvärtom. Personpåkörningar svarar för cirka 90 procent av de dödade och allvarligt 
skadade. Det är alltså framför allt denna typ av olyckor som behöver bli farre. Av det 
antal personer som årligen omkommer är cirka 70 procent konstaterade självmord. Det 
finns även andra motiv till att arbeta preventivt mot självmord som bättre arbetsmiljö 
fcir tågförare och bättre punktlighet för trafiken. 
Plankorsningsolyckor är näst efter personpåkörningar den olyckstyp som orsakar flest 
antal dödade och allvarligt skadade inomjärnvägen. Antalet olyckor och därmed antal 
dödade har kraftigt reducerats jämfört med för ungefar trettio år sedan men fortfarande 
omkommer ungefar femton personer per år i plankorsningsolyckor. Det är förhållande
vis fä plankorsningsolyckor som inträffar genom kollisioner med vägfordon. 
Potentiella katastrofscenarier, såsom tågurspårningar eller kollisioner mellan tåg, bör 
alltid betraktas som brister att ta hänsyn till i planeringen. 

Transportsystemets utformning påverkar både miljö och hälsa 
Utformning och användning av transportsystemet ska bidra till ökad hälsa samt till att 
miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet uppnås. Av de 16 miljökvali
tetsmålen bedöms att 14 inte kommer att uppfyllas. Transportsystemet är en bidragande 
orsak till att flera miljökvalitetsmål inte uppfylls. De största bristerna och utmaningarna 
för transportsystemet är: 

• klimatpåverkan från främst utsläpp av koldioxid från vägtransportsystemet 
• påverkan på människors hälsa från trafikbuller, utsläpp av luftföroreningar och 

partiklar samt påverkan på människors möjlighet till fysisk aktivitet 
• påverkan på landskapets funktion, biologisk mångfald, natur- och kulturvärden 
• försvårande för gång- och cykel, barriäreffekter och försämrad tillgänglighet till 

områden för friluftsliv/rekreation 

Transportsystemet har både direkt och indirekt påverkan på klimatet 

Utsläpp av koldioxid från inrikes transporter år 2011 var 19,6 miljoner ton, vilket står för 
33 procent av de svenska utsläppen av våxthusgaser. Inkluderas utrikes transporter står 
transportsektorn för 41 procent av de svenska utsläppen. 
Koldioxidutsläppen från inrikes transporter i Sverige domineras av vägtrafiken vilken 
utgör 93 procent. Sjöfart och luftfart samt transportsektorns indirekta klimatpåverkan 
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från byggande, drift och underhåll av infrastruktur och fordon är också betydande. Om 
utrikes bunkring inkluderas blir fördelningen: 

• vägtrafik 67 procent 
• sjöfart 23 procent 
• flyg 10 procent 
• järnväg 0,2 procent 

2012 var andelen förnybara bränslen för inrikes transporter i Sverige 7,2 procent. 
Transportsektorns inrikes utsläpp har historiskt ökat, men ökningen har dämpats för att 
de senaste åren minska något. Vägtrafikens utsläpp av växthusgaser var som störst åren 
2006-2007 och har sedan dess minskat något. Orsaken är främst mer energieffektiva 
fordon, framför allt personbilar, samt att andelen förnybara drivmedel som biodiesel och 
biogas har ökat. Detta till foljd av att styrmedel inforts på såväl nationell nivå som inom 
EU. En annan orsak är att trafikarbetet med personbil varit relativt konstant under de 
senaste åren och under 2012 var både personbils- och lastbilstrafiken oförändrad. 
Utsläppen från utrikes sjöfart har ökat kraftigt sedan 1990. Dels har frakterna av gods 
ökat, dels bunkrar allt fler fartyg bränsle i Sverige. Utsläppen från utrikes flyg har ökat 
med 70 procent sedan 1990. 

Bedömd framtida utveckling med dagens beslutade styrmedel är att vägtransportsek
torns utsläpp under det närmsta decenniet kommer att förbli ungefar konstanrn alterna
tivt minska något. Utsläppen förväntas sedan att öka igen då prognostiserad trafikök
ning överstiger energieffektivisering och ökad andel fornybar energi. Om förväntad ut
veckling utifrån dagens beslutade styrmedel och åtgärder sätts i relation till det sektors
övergripande och transportpolitiska klimatmålet, är det tydligt att transportsystemet 
inte kommer att bidra tillräckligt för att nå dessa. 

Målet Frisk luft år 2020 

Enligt beräkningar medför trafikrelaterade luftfororeningar, främst från vägtrafik, 
35 000 förlorade friska levnadsår varje år, över 2 000 förtida dödsfall och många fall av 
lungsjukdomar, cancer och hjärt- och kärlproblem. Miljökvalitetsnormer överskrids eller 
riskerar att överskridas i flera tätorter i Sverige och förväntas fortsätta överskridas om 
inte ytterligare åtgärder genomförs. Luftkvaliteten har generellt förbättrats till följd av 
emissionskrav och förnyad fordonspark. Fortsatt positiv men utplanande trend förvän
tas. Dock kan ökad trafik motverka förbättringar och fortsatt urbanisering innebära fler 
exponerade. Den positiva trenden för partiklar är inte tillräckligt stor då slitagepartiklar 
dominerar utsläppen, och slitagepartiklar inte regleras med emissionskrav eller förnyad 
fordonspark. Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft kommer inte att nås till år 
2020 med nuvarande trender. Utsläpp från sjöfart står generellt sett endast för en liten 
del av hälsopåverkan, med lokala undantagsfall som områden nära hamnar. 
Införandet av SECA-direktivet är en av EU beslutad åtgärd för att sjöfarten ska uppfylla 
detta mål. De nya gränsvärdena innebär att från och med den 1 januari 2015 får endast 
marina bränslen med en svavelhalt om högst 0,1 viktprocent användas i svavelkon
trollområdena i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen samt Nordamerika. Urnnför 
svavelkontrollområdena skärps kraven först 2020 och då till 0,5 procent svavel i bräns
let, förutsatt att inte IMO 2018 bedömer att tillgången till lågsvavliga bränslen inte är 
tillräcklig, i så fall s19uts den globala tidsgränsen fram till 2025. Detta gäller dock inte 
EU:s havsområden utanför SECA där den globala restriktionen på 0,5 procent svavel i 
bränslet träder i kraft 2020 utan möjlighet till förlängning. 
Som ett alternativ till renare bränslen kan rederierna välja att använda utrustning som 
renar rökgaserna i motsvarande grad eller alternativa bränslen med låg svavelhalt som 
till exempel flytande naturgas (LNG) eller metanol. 

Buller och vibrationer påverkar människors hälsa 

Höga bullernivåer där människor bor och vistas medför stora effekter på hälsa och väl
befinnande, till exempel risk för hjärt- och kärlsjukdomar, sömnstörningar och effekter 
på inlärning och prestation. I Sverige sker minst 300 för tidiga dödsfall per år på grund 
av vägtrafikbuller och samhällsekonomiska kostnader på minst 2,2 miljarder kronor per 
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år på grund av väg- ochjärnvägsbuller. Över 2 miljoner människor utsätts för bullerni
våer från trafik över riktvärden där de bor. Till följd av ökat trafikarbete, urbanisering 
och ökat byggande i utsatta miljöer finns en ökande trend vad gäller trafikbuller och 
medföljande hälsoproblem. Även vibrationer kan ge upphov till störningar och påverka 
människors hälsa. 

Landskapsanpassad infrastruktur 
Utarmning av landskapets funktioner och värden är globalt sett ett av de största miljö
problemen, så även i Sverige. Transportsystemet har en betydande påverkan på land
skapet och dess funktioner, en påverkan som dessutom ökar. 
Landskapet erbjuder ekosystemtjänster och är en resursbas för utveckling och tillväxt 
och viktiga näringar som turism,jordbruk, skogsbruk, sport- och yrkesfiske. Landskaps
anpassad infrastruktur skapar mervärde för turismnäring,jordbruk och skogsbruk. 
Vägar och järnvägar har ett stort antal beröringspunkter med vattenförekomster som är 
viktiga för dricksvattenförsörjning eller som har höga ekologiska värden. Ökade krav i 
och med EU:s vattendirektiv ställer därför krav på ökade insatser av Trafikverket. 

Klimatförändringar ställer nya krav 
Förändringar i klimatet gör att riskerna för skred, ras, översvämningar och kraftiga vin
dar ökar. För att inte skadorna ska öka måste Trafikverkets anläggningar utformas och 
byggas för att bli mer robusta. Trafikverket måste också ha ett underhåll som behåller 
den robustheten. För att den framtida infrastukturen ska bli mer robust måste vi ställa 
högre krav då nya anläggningar byggs i områden som drabbas hårdare av klimatfåränd
ringar. Trafikverket måste också göra stora ombyggnader för att inte delar av väg- och 
järnvägsnätet ska stå under vatten under vissa perioder av året. 
För den befintliga infrastrukturen måste vi ha ett besiktningssystem som ger oss signaler 
om förändringar som kan innebära risker, och vi måste ha ett underhåll som minskar 
riskerna för ras, skred och översvämningar. Högt vatten kan innebära att underhålls
kostnaderna får till exempel broar och hamnanläggningar kan öka kraftigt. 

Att hantera risker, kriser och kontinuitet 

Trafikverket arbetar aktivt med att uppnå robusthet genom det utvecklingsprojekt som 
drivs med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
I Trafikverkets utvecklingsprojekt genomförs bland annat metod och modell tester för 
kontinuitetsplanering på järnvägslinjer och flöden. Med underlag frän kontinuitets- och 
riskanalyser kan prioriterade förstärkningsåtgärder identifieras och tas upp i planering
en. Inom krishanteringsområdet genomfårs utbildnings- och övningsverksamhet samt 
omfattande samverkan med andra myndigheter, länsstyrelser, kommuner, järnvägsföre
tag på alla nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Den operativa verksamheten för trafik
ledning förstärks genom inrättande av nationella och regionala operativa ledare och 
resurser för trafikinformation. Arbetet bidrar också till att uppnå målet för den strategi 
för skydd av samhällsviktig verksamhet som lanserats av MSB. 
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Helhetssyn och samverkan förnyar samhälls
planeringen - introduktion till kapitel 8-10 

För att nå transportpolitikens mål om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning krävs ett robust transportsystem som ständigt utvecklas i 
takt med samhällsförändringar och krav från omvärlden. Det finns en rad olika åtgärder 
som tillsammans leder fram till effekter som förenklar vardagen och förbättrar förut
sättningarna för människor och verksamheter i Sverige. 

Att vårda de anläggningar som utgör dagens transportinfrastruktur är naturligtvis det 
allra viktigaste, framför allt ur ett hållbarhetsperspektiv. Forskning, utveckling och 
innovation är också viktigt för att hela tiden utveckla nya metoder, arbetssätt och mate
rial som behövs för en resurs- och energieffektiv modern förvaltning med minsta möjliga 
påverkan på miljö- och klimat. 

Behoven av utveckling och förändring av transportsystemet fångas genom nära samver
kan mellan samhällets aktörer och framför allt i kommuner och regioners tidiga skeden i 
samhällsplaneringen. Tillsammans kan aktörerna identifiera problem och utmaningar 
samt ta fram strategier och planer som leder till utveckling och tillväxt, och där var och 
en bidrar till forbättring och förändring. Samverkan mellan olika trafiks lag och sam
hällsfunktioner är och behöver vara i ständig utveckling. 

I denna plan delas åtgärderna in i olika kategorier för att underlätta hantering och sor
tering. Det är dock viktigt att förstå hur åtgärderna samverkar. Många gånger är det 
mindre fOrändringar i underhållet eller utformningen som ger stora effekter. Men även 
for större förändringar räcker det inte med att bygga en ny förbindelse, det måste också 
finnas resurser till underhåll och drift av ny infrastruktur eller förändrade funktioner. 
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8 Vårda det vi har - drift, underhåll 
och reinvesteringar 

Det befintliga väg- och järnvägssystemet står inför stora utmaningar. Behoven av trans
porter ökar varje år samtidigt som systemet åldras. Det finns dessutom ett uppdämt 
underhållsbehov inom järnvägen. Sammantaget innebär detta ökade krav på lämpligt 
underhåll och nödvändiga reinvesteringar. Vidare involverar den dagliga driften av sy
stemet allt mer krävande arbetsinsatser till följd av både ökad trafik samt utveckling och 
introduktion av nya anläggningar och tjänster till trafikanter. 

Målet för drift- och underhållsverksamheten är att säkra transportsystemets leveranser 
genom följande leveranskvaliteter: punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet, 
säkerhet samt miljö och hälsa inom olika geografiska områden. För att uppnå detta mål 
har Trafikverket tilldelats medel för perioden 2014-2025 enligt nedan: 

o 155 miljarder kronor till drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, 
tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda 
vägar och 0,8 miljarder kronor som Trafikverket tillfört bärighetsmedlen för vä
gen Pajala - Svappavaara 

o 86 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar 
o Därtill kommer intäkter från banavgifter som beräknas till 22,8 miljarder kro

nor, vilket oavkortat ska användas till drift, underhåll och reinvestering av stat
ligajärnvägar 

Utgångspunkter för planering av drift och underhåll 

Utgångspunkten för drift och underhållsplanering är ramverket för en gemensam styr
ning av drift- och underhållsverksamheten. 

Styrramverket för drift- och underhållsplanering på kort och lång sikt 

Leverans
kvaHteter 

Vag-OCh bantyper 

AnlaQ:Jningstyper 

Atgllrds
planering 
(> 5·1 5 år) 

planering 
(3 år) 

I Kapacitetsutredningen konkretiserades möjligheterna att bidra till de transportpolitis
ka målen genom analys av möjliga effekter, baserat på tillstånd och åtgärder på en stra
tegisk nivå. Den åtgärdsplanering som nu presenteras är nästa steg i ramverket, där 
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konkreta åtgärder tas fram fOr olika väg- och ban typer i syfte att maximera systemets 
leveranskvaliteter. Åtgärderna prioriteras och väljs ut, baserad på nuvarande och önskat 
tillstånd för väg- och bantyperna kombinerat med en uppskattning av åtgärdernas effek
ter. Nästa steg efter denna åtgärdsplan är att prioritera och paketera åtgärderna i verk
samhetsplaneringen. 

Upprustningstakt och sammanställning av åtgärdsplanens förvän
tade effekter 
För att använda tillgängliga medel på mest effektiva sätt f6reslår Trafikverket en jämna
re fördelning av medel till järnväg jämfört med direktivet. Detta innebär en jämn upp
rustningstakt över hela planperioden istället för en stegrande upprustningstakt. Effek
terna av alternativen skiljer sig åt och väntas vara mer positiva vid jämn upprustnings
takt. 

Fördelning av resurser över tid - två möjliga upprustningstakter på järnväg 

För att transportsystemet ska kunna upprätthålla prestanda och fungera tillförlitligt 
måste underhåll ske fortlöpande och i tillräcklig omfattning. När större vikt läggs vid 
f6rebyggande underhåll blir resultatet ett robustare system med lägre behov" av avhjäl
pande underhåll till följd av infrastrukturfel, vilket minskar de störningar i trafiken som 
medför stora samhällskostnader. 
Drift, underhåll och reinvesteringar i järnvägen finansieras genom anslag och banavgif
ter. Enligt nuvarande prognoser kommer banavgifterna att öka successivt under planpe
rioden. Enligt direktivet till åtgärdsplaneringen 2014-2025 ska anslagen fördelas jämnt 
över perioden. Detta gör att de totala medlen för drift, underhåll och reinvesteringar 
beräknas få en tyngdpunkt under senare delen av planperioden samtidigt som behovet 
av upprustning i järnvägen är stort redan i början av planperioden. 
Trafikverket föreslår ett alternativ som innebär en jämn fördelning av de totala medlen 
över hela planperioden. Detta möjliggörs genom en omfOrdelning av 1 570 miljoner kro
nor från planens senare skede till 2014-2016. 

8 Observera att behoven av avhjälpande underhåll är en funktion av infrastrukturens robusthet, omfattning och 
användning. Detta innebär att ett successivt ökande behov ar att förvanta till följd av investeringar i nya och 
mer avancerade anläggningar samt ökad trafik. Nivån av förebyggande underhållsinsatser i början av planpe* 
rioden har en avgörande betydelse för det fortsatta behovet av avhjälpande underhåll. 
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Jämförelse mellan tillgängliga medel enligt direktiv och en jämn resursfördelning 
över planperioden 

JÄRNVÄG 

Möjliga alternativ till upprustningstakter på järnväg 
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För att möjliggöra enjämn upprustningstakt under planperioden föreslås följande lös
ningar: 

• Användning av det räntesparande som beräknas uppkomma under de första 
åren. Detta gäller främst räntekostnader avseende lån för järnvägsinvesteringar. 
Genom detta kan medel omfördelas från utvecklingsramen till ramen för järn
vägsunderhåll. 

• Planen för drift och underhåll av järnväg tillåts vara något större än den angivna 
planeringsramen under de första åren . 

Förväntade effekter 

De planerade åtgärderna förväntas ge positiva effekter på såväl transportsystemets till
stånd som dess leveranser, vilket i sin tur ökar samhällsnyttan. 

Till följd av den uppskattade tillståndsförbättringen på väg fårväntas framförallt syste
mets robusthet och användbarhet påverkas positivt. Med ett minskat spårdjup och en 
jämnare väg kan skyltad hastighet hållas. Vidare ökar användbarheten eftersom kör
komforten blir högre på en jämnare väg och slitaget på bilarna minskar. En viss förbätt
ring fcirväntas även på leveranskvaliteterna säkerhet samt miljö och hälsa. Dessa effekter 
är en följd av de riktade insatser som görs för att underhålla vägräcken och bullerskydd, 
samt den ökade styrning som Trafikverket kommer att tillämpa i valet av beläggning. 
På järnvägen förväntas de största effekterna uppnås inom punktlighet, eftersom under
hållsinsatser riktas mot högtrafikerade stråk där störningar ofta får stora konsekvenser 
fcir punktligheten. Enligt samma resonemang förväntas även kapaciteten och robusthe
ten öka i takt med att banor med hög trafik rustas för att hantera en ökande trafik
mängd. Effekterna skiljer sig något mellan de två möjliga upprustningstakterna. I den 
alternativa planen med jämn upprustningstakt kommer kapaciteten att gå ner på kort 
sikt för att säkra åtkomst till spår för de förebyggande underhållsarbetena. I gengäld 
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f6rväntas dock en klar förbättring av såväl kapaciteten och robustheten eftersom en 
bana med gott tillstånd blir mindre störningskänslig. 
I alternativet enligt direktivet blir inte nedgången i kapacitet på kort sikt så stor, men ger 
inte heller samma utväxling i positiva effekter på medellång sikt, eftersom banan inte 
kommer vara lika väl underhållen. Genom den särskilda satsningen på spårslipningsåt
gärder förbättras miljön samtidigt som den redan höga säkerheten på järnväg är oför
ändrad. Leveranskvaliteten miljö och hälsa påverkas även i positiv riktning av de insat
ser som riktas mot bullerskydd. Järnvägens användbarhet förväntas successivt förbätt
ras till följd av bättre styrning av bland annat inställelsetider för avhjälpande underhåll 
genom upphandlingar. 

Sammanställning av förväntade effekter på systemets leveranskvaliteter 

VAG OCH JARNVÄG 

Uppskattad effekt av åtgärdsplanen på vägens och 
järnvägens leveranser 
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De långsiktiga effekternaaren funktion av 
underhållsinsatserna under planens tidiga skeden 
och långsiktiga effekter arsvårt att bedöma 

Förutsättningar för åtgärdsplaneringen 
För att uppnå de prioriterade målen på ett effektivt sätt bör åtgärder utföras där de ger 
störst bidrag tillleveranskvaliteterna och genererar maximal samhällsekonomisk nytta i 
f6rhållande till kostnaderna. Det finns ett antal nyckelfaktorer som Trafikverket använ
der sig av för att åstadkomma åtgärder som effektivt kan uppfylla målen, varav tre redo
visas här: 

Infrastrukturens användande. Åtgärdsplaneringen fokuserar på trafikintensiva 
områden såsom storstadsområden, godsstråk och stråk som binder samman viktiga 
regioner där åtgärder får störst påverkan på systemets leveranser (kapacitet, robusthet 
och punktlighet användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa). Anpassade underhållsin
satser kommer att riktas mot mindre trafikintensiva vägar och banor. Sådana insatser 
baseras ofta på transportpolitiska prioriteringar, till exempel att transportsystemet ska 
bidra till ökad utvecklingskraft i hela landet. 
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Infrastrukturens tillstånd. Väg- och bannätets tillstånd påverkar systemets säker
het, kapacitet och användbarhet. En sliten bandel kan exempelvis öka risken för urspår
ningar och en ojämn väg kan orsaka hastighetssänkningar och öka slitaget på fordonen. 
Planering av åtgärder tar således hänsyn även till det tekniska tillståndet i transportnä
tets olika delar. 

Rätt åtgärd i rätt tid - kostnadseffektivitet ur ett livscykelperspektiv. Att välja 
rätt underhållsåtgärd och genomförande av densamma i rätt tid är avgörande för en god 
hushållning med resurser och för att säkerställa en tillfredsställande transportförsörj
ning över tid. Förebyggande underhåll i rätt tid resulterar i robustare infrastruktur och 
därmed fårre oplanerade störningar. Störningar kräver omedelbara insatser i form av 
avhjälpande underhåll och trafikledning vilket medför stora samhällskostnader inom det 
störningskänsliga transportnätet. 

Behov av förbättrade leveranskvaliteter i transportsystemet 

Behov av förbättrade leveranskvaliteter bedöms baserat på bland annat infrastrukturens 
tillstånd och dess användande i dag och i framtiden, totalt och jämfört med kapaciteten. 
En överblick över nuvarande användning och tillstånd redovisas därför nedan som en 
delmängd av den bas som har använts för att avgöra behovet av underhåll. 

Användning av väg- och järnvägsnätet. Transportarbetet har hittills ökat varje år, 
vilket återspeglas i såväl fler avgångar som kortare restider, samtidigt som kapaciteten 
inte har byggts ut i samma takt. Enligt nuvarande prognoser förväntas användandet 
fortsätta öka. Persontransporterna på både väg och järnväg väntas öka med mer än 30 
procent 2010-2030. Ett ökat kapacitetsutnyttjande gör systemet känsligt för störningar 
och kraven på robusthet stiger. Detta gäller i synnerhet järnvägen där varje enskilt fel 
kan orsaka stora spridningseffekter. Kapacitetsutnyttjandet för såväl väg som järnväg är 
som störst i storstadsregionerna där befolkningstillväxt och regionförstoring har resulte
rat i ökat behov av bland annat arbetspendling och distributionstrafik. 

Tillstånd mr väg- ochjärnvägsystemet. Det tekniska tillståndet på väg- och järn
vägsnätet skiljer sig åt. Järnvägsnätet har stort behov av upprustning medan tillståndet 
på vägnätet på det stora hela är tillfredsställande. 
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Belagd väg. För närvarande klassificeras cirka 95 procent av det belagda vägnätets 
tillstånd' som "bra", vilket innebär att fordon kan framföras i skyltad hastighet och att 
det uppfyller uppställda krav på komfort och användbarhet under normala vägförhål
landen. 

Tekniskt tillstånd för belagd väg 
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Grusväg. Grusvägar utgör cirka 20 procent av vägnätet. Genomförande av effektiva 
underhållsihgärder av grusvägar är avgörande för att erbjnda bra transportmöjligh eter i 
glesbygden, vilket gynnar exempelvis skogsindustrin och mindre samhällens framtida 
utveckling. 
Tillståndet på grusvägar kan variera kraftigt beroende på årstid. Grusvägar är mest sår
bara under perioder med mycket regn och tjällossning. Samtidigt erbjuder dessa vägar 
bra transportmöjligheter under vintertid med fullgod bärighet. Trafikverkets inriktning 
är att behålla dagens tillstånd genom att genomföra standarden fcir grusvägsunderhåll 
samt tillämpa kostnadseffektiva underhållsåtgärder. 

Järnväg. Järnvägen har ett uppdämt underhållsbehov vilket leder till en högre felfre
kvens än för en väl underhållen anläggning. Under 2012 gav fel i järnvägsinfrastrukturen 
upphov till cirka 22 000 tågförseningstimmar. Dessa inträffade till största delen i hög
trafikerade områden, ungefar en fjärdel inom storstadsområden. Förseningstimmarna 
orsakades i första hand av brister i kontaktledningar, spårväxlar, signalställverk och 
spår. 

9 Tekniskt tillstånd på vägnätet har klassificerats i tre kategorier baserat på vägens jämnhet (mätt i International Rough· 
ness Index, IRI), spårdjup (mätt i mm), kantdjup (mätt mm) och textur (mätt i MPD). Klassificeringen "Bra " innebär att 
samtliga parametrar uppfyller den underhållsstandard som definierats för respektive hastighets- och trafIkklass vilket 

Innebär att fordon kan framföras i skyltad hastighet under normala vägförhållanden . "Acceptabelt" innebär att det kan 
förekomma mindre brister på sträckan som begränsar användbarheten. "Dåligt" tillstånd innebär begränsad använd 

barhet med risk för exempelvis vattenplaning och försämrad punkt lighet. 
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Tekniskt tillstånd för järnvägen, infrastrukturrelaterade tågförseningar 
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Detaljerad analys av tillståndet i järnvägsnätet har gjorts genom djupstudier av anlägg
ningarnas tekniska tillståndsparametrar och åldeL Resultaten har använts för att upp
skatta de faktiska behoven av underhåll för de mest kritiska anläggningstyperna under 
planperioden. Analysen indikerar att underhålls- och reinvesteringsåtgärder behöver 
utföras på 36 procent av 12 000 kilometer kontaktledningar. Motsvarande siffra för spår 
är 20 procent och för växlar 26 procent, av totalt 10 000 växlar. 
Broar. Transportsystemet innehåller i dag cirka 16 000 vägbroar och 4000 järnvägs
broar till ett återanskaffningsvärde om cirka 95 miljarder kronor" Det tekniska tillstån
det för vägbroar är relativt bra medan järnvägsbroar är i behov av upprustning under de 
kommande 10 åren. 

Metod tör prioritering av underhållsåtgärder 
De viktigaste fårutsättningarna för prioritering av underhållet är de åtgärder som ger 
störst påverkan på transportsystemets leveranser och samhällsnyttan. 

Förutsättningar för väg 

Inom väg finns etablerade effektsamband och verktyg som möjliggör simulering av väg
nätets tillståndsförändring över tid. 

Förutsättningar för järnväg 

Som tidigare nämnts, finns det i dag inga etablerade kvantitativa effektsamband mellan 
tekniskt tillstånd och tågförseningar. Därför baseras nuvarande åtgärdsplan påjärnvä
gens ålder och trafikintensitet, kombinerat med expertbedömningar. För att säkerställa 
att åtgärder sker på de delar av järnvägssystemet där de behövs mest kommer planen 
kontinuerligt att revideras under planperioden med hjälp av så kallade teknisk
ekonomiska revisioner av järnvägsnätet inom geografiska områden. Detta innebär att 
ban delarna besiktigas av experter för att identifiera brister och uppskatta åtgärdsbehov 
samt relaterade kostnader och förväntade effekter. I denna plan presenteras, förutom 
nuvarande åtgärdsplan, de bandelar som har prioriterats för en sådan revision" Priorite
ringen utgår ifrån inträffade anläggningsrelaterade tågförseningstimmar under de se
naste tre åren. 
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Prioriteringsmetod 
För att prioritera specifika åtgärder behöver ett antal prioriteringsvariabler som adresse
rar transportsystemets leveranser, systemets tillstånd och samhällsekonomiska effekter 
beaktas. 
Innan själva prioriteringen behöver ett grundarbete genomfOras där underlag för priori
teringen tas fram. Detta kan sammanfattas enligt nedan: 

o uppdelning av väg- och järnvägsnätet i vägtyper och bantyper utifrån ett använ
darperspektiv inom olika geografiska områden 

o beskrivning av väg- och järnvägens konstruktion och geometriska utformning, 
trafikintensitet samt tekniska tillstånd 

o klassificering av vägtyper och bantyper i olika tillståndsklasser (bra, acceptabelt, 
dåligt) 

Nästa steg är att genomfora själva prioriteringen av åtgärder under planperioden. 
Grundprincipen är prioritering av åtgärder som förväntas ha positiva effekter på leve
ranskvaliteter och där nyttan i förhållande till åtgärdskostnaderna bedöms som störst. 

o Väg: Lämpliga åtgärder jåtgärdsmixer väljs fOr olika vägtyper och baseras på 
kända samband mellan åtgärder och dess effekteno. Detta görs genom att ana
lysera anläggningens tekniska tillstånd, nuvarande trafikintensitet, förväntad 
trafiktillväxt, nedbrytningsfaktorer, kostnader för olika typer av åtgärder och 
dess effekter. Prioritering görs av de åtgärder där ökad leveransk-valitet och 
samhällsekonomisk effekt i förhållande till åtgärdskostnaden är störst. 

o Järnväg: Innan åtgärder väljs ut sker urval av bandelar där behovet av kvali
tetsförbättring bedöms som störst. Detta urval baseras på järnvägens tillstånd, 
infrastrukturrelaterade förseningstimmar per spårkilometer 2010-2012, och 
användning som uttrycks i transportarbete per spårkilometer för gods- och per
sontransporter. Nästa figur illustrerar modellen för detta urval. Förslag till 
lämpliga åtgärderjåtgärdsmixer för respektive bandel avgörs i samband med 
genomförandet av teknisk-ekonomiska revisioner. Val av åtgärder och åtgärds
mixer baseras på störst positiv effekt på leveranskvaliteten. Innan de teknisk
ekonomiska revisionerna är genomfOrda kan dock ett antal åtgärder ändå be
skrivas i en ingående åtgärdsplan utifrån expertbedömningar. 

o Säkerhet på järnväg: den preliminära åtgärdslistan på järnväg, enligt ovan, 
revideras utifrån ett säkerhetsperspektiv. Brister som måste åtgärdas fOr att ga
rantera säkerheten prioriteras. 

o Förslag till åtgärder: I tillägg till de prioriterade åtgärderna som tas fram, 
görs en kompletterande prioritering utifrån fyra parametrar innan slutliga åt
gärder kan definieras: 
1. spridningseffekter, dvs. vägsträckor eller bandelar där störningar ger stora 

spridningseffekter prioriteras, exempelvis storstadsområden 
2. lågtrafikerade områden, exempelvis sträckor med avgörande betydelse för 

näringsliv och fungerande mindre samhällen som inte fångas i prioritering
en ovan 

3. andra prioriterade områden som till exempel bulleråtgärder 
4. trafikslagsövergripande analys, det vill säga säkerställa att resurser används 

effektivt och styr trafik till det mest effektiva transportslaget 
o Samordning: Underhålls-, reinvesterings-, trimnings- och investeringsåtgär

der på både väg- och järnvägsnätet samordnas slutligen kontinuerligt i syfte att 

10 Detta görs med stöd av ett simuleringsverktyg (HDM-4) 
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nyttja positiva synergieffekter för farre störningar i väg- och järnvägsnätet samt 
för att optimera användning av tillgängliga medel. 

De åtgärder som prioriteras enligt ovan läggs sedan in i åtgärdsplanen där järnvägsåt
gärderna senare kan komma att revideras. 

Metod för prioritering av bandelar för teknisk-ekonomisk 
revision 
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Underhållsverksamheten omfattar ett antal områden. Inom det förebyggande underhål
let kan åtgärderna planeras, medan den avhjälpande verksamheten och driften är mer 
händelsestyrd i sin karaktär. I denna sektion redovisas grunden för hur medel fördelats 
mellan områdena och en mer specifik plan för hur det förebyggande underhållet kom
mer att bedrivas. 

Fördelning av medel mellan underhållets ansvarsområden 
Förebyggande underhåll inklusive reinvesteringar 
Förebyggande underhåll är en förutsättning fOr att minimera behovet av avhjälpande 
underhåll. Även om en ökning av förebyggande underhåll föreslås i planen, bedömer 
Trafikverket att utgifterna för avhjälpande underhåll successivt kommer att öka på 
grunder av ökade trafik och investeringar i allt mer komplexa anläggningar. En förhöjd 
upprustningstakt i böljan av planen är viktig för att hålla behoven av framtida underhåll 
på rimliga nivåer. 

Avhjälpande underhåll 
För att säkra transportsystemets leveranskvaliteter och minimera negativa konsekvenser 
av oförutsedda händelser behöver även medel avsättas för att säkra ett effektivt och 
snabbt avhjälpande underhåll. Detta är till viss del händelsestyrt och åtgärder kan därför 
inte detaljplaneras. Medel till avhjälpande underhåll har avsatts baserat på historiska 
schablonvärden väg- och järnvägshållningjusterat för förväntad kapacitetsökning och 
den förändring av systemets tillstånd som de förebyggande åtgärderna bedöms ge upp
hov till. 
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Trafikledning, trafikinformation och övrig drift 
Drift är den dagliga verksamhet som Trafikverket bedriver för att medborgare och när
ingsliv ska kunna utnyttja väg- och järnvägstransportsystemen på ett effektivt och säkert 
sätt. Det gör Trafikverket genom att informera om trafiken, leda trafiken samt övervaka 
och styra de anläggningar som Trafikverket ansvarar för. Behoven av övervakning, in
formation och styrning av anläggningen och dess användning kommer att öka 
under planperioden, med anledning av ökad trafik och ny infrastruktur. 

Bärighet 
Bärighet är en vägs eller en bros förmåga att tåla belastningen från trafiken. Näringsli
vets behov av tyngre, högre och längre fordon har inneburit att kraven på bärighet suc
cessivt har ökat samtidigt som kraven på vägnätets tillgänglighet stigit. Bärighetsåtgär
der prioriteras och motiveras med behoven för transporter längst utpekade viktiga när
ingslivsvägar. 

Förutsättningsskapande åtgärder 
I de förutsättningsskapande åtgärderna ingår verksamhet som ger fOrutsättningar för att 
kunna utveckla och genomfora drift och underhåll på effektivt sätt. Exempel på sådana 
åtgärder är forskning och innovation, planering och uppföljning, entreprenadupphand
ling och projektering. Inom denna verksamhet har stora effektiviseringar genomförts 
och de avsatta medel som föreslås i planen är väsentligt lägre än kostnadsntfallet de 
sen aste åren. 

Enskild väg 
De enskilda vägarna med statlig medfinansiering har en viktig funktion i de kapillära 
delarna av transportsystemet eftersom de i många fall är det enda alternativet för trans
porter på landsbygden. Idag finns ett stort behov av upprustning av broar på det enskil
da vägnätet och för att säkra framkomligheten har en något förhöjd andel av medel i 
planen avsatts till medfinansiering av det enskilda vägnätet. 

Lågtrafikerat järnvägsnät 

Det lågtrafikerade järnvägsnät som Trafikverket förvaltar uppgår till cirka 230 mil. I 
samband med arbetet med förslag till nationell plan har Trafikverket genomfört en över
syn av detta nät. De banor som har en viktig funktion i transportsystemet har identifie
rats. Det är framförallt banor som går till stora industrier, omledningsbanor som är 
väsentliga för att skapa ett robustjärnvägssystem och banor som har en betydelsefull 
roll i den regionala transportförsörjningen. Samhällsekonomiska analyser har gjorts för 
övriga lågtrafikerade banor. Det samlade resultatet av översynen visar att cirka 80 pro
cent av det lågtrafikerade järnvägsnätet är motiverat att behålla inom ramen för den 
statligt förvaltade infrastrukturen. Trafikverket avser att avsätta tillräckligt med resurser 
för lämpliga åtgärder som säkerställer funktionen på dessa banor. Inlandsbanan bör 
hanteras på motsvarande sätt som de lågtrafikerade banor som ska bibehållas. Återstå
ende del av det lågtrafikerade järnvägsnätet bör awecklas. Som en del i denna process 
ingår att undersöka om det finns intresse från andra aktörer att ta över ansvaret för des
sa banor. 

Övriga särskilda prioriteringar - miljö och hälsa 

Som särskilda insatser för att stärka miljö och hälsa har medel avsats för exempelvis 
underhåll av bullerskydd och faunapassager samt åtgärder fOr att vårda mark med sär
skilda natur- och kulturvärden. Specifikt på järnväg har medel avsatts till rälsslipnings
åtgärder vilket, forutom att stärka säkerheten, begränsar bullerstörningar avsevärt. På 
vägen kommer valet av beläggning få stor påverkan på miljöbelastningen och i valet ska 
Trafikverket ta in miljöpåverkan som en viktig faktor förutom beläggningens funktion, 
säkerhet och kostnad. 

58 



Planerade åtgärder 2014-2016 
Urval av förebyggande underhållsåtgärder under perioden 2014-2016 redovisas i tabel
len nedan. Åtgärder fördelas över hela landet men särskilt inom järnväg faller en propor
tionellt sett större andel av åtgärderna inom storstadsregionerna, vilket återspeglar Tra
fikverkets prioritering att utföra åtgärder där effekterna på leveranskvaliteterna blir som 
störst. Att listan omfattar åtgärder på banor med mycket godstrafik och på stråk som 
binder samman viktiga regioner är också ett resultat av Trafikverkets prioriteringsme
tod. 

Urval av planerade underhållsåtgärder 2014-2016 

Atgärd 

Boden S - Bastuträsk - Spårbyte 
Långsele-Anundsjö - Spårbyte 

Beläggning Väg E4 Ersnäs - Gäddvik 

Beläggning Våg ElD Leipijoki - Lappeasuando 

Beläggning väg E4 Gävle - Enånger 

Beläggning väg 45 Malung - Öj e -Johannisholm 

Bro över Dalälven vid Näs bruk i Avesta - Upprustning 

Högakustenbron och allmän väg vid Ved a - Upprustning 

Bro över Indalsälven vid Ut på väg 796 - Upprustning 

Fagersta - Byte av signal ställ värk 

Beläggning E4 Nyköping 

Beläggning E4 Gränna-Örsta-Stavsjö 

Beläggning E22 Valdermarsvik - Norrköpi ng 

Rosenberg Brista - Byte av signalställvärk 

Gistad - Mjö!by - Spårbyte 

Essingeiedens broar - Upprustning 

Stockholm C - Solna N!-U! - Spårbyte 

Bro över Håtunaviken vid Erikssund i Sigtuna - Upprustning 

Örebro C - Spårväxelbyte 

Bro över Skurusundet vid Skuru i Nacka (södra bron) - Upprustning 

Beläggning E6 Tingstadstunneln Syd/Norr 

Beläggning E6 Kl SöderTrplS4 -Trp! SS N 

Laxå-Falköping - Kontaktledningsupprustning och AT 

Lundbytunneln "södra röret" - Upprustning 

Kärratunneln "Tunnel 2" - Upprustning 

Bro över Almarestäket vid Stäket - Upprustning 

8ro över Nordre älv 1 km v Kungälvs kyrka i Kungälv - Upprustning 

Sörvikstunneln "Tunnel!" - Upprustning 

Tingstadstunneln - Upprustning 

Beläggning väg E6 Lundåkra -Landskrona S, Hjärnarp-Rebbelberga 

Beläggning väg 25 Ryssby-Sjöatorp 

Alingsås - Göteborg Nsp - Spårbyte 

Hässleholm-Lund - Kontaktledningsupprustning och AT 

Vislanda - Mosseiund - Spårbyte 

Nässjö genomfart - Spårbyte 

Arlöv Lund - Kontaktledningsunderhåll 

Bro över Kalmarsund, Ölandsbron - Upprustning 
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Väg/Järnväg Geografiskt område 

Järnväg Norra Sverige 

Järnväg Norra Sverige 

Väg Norra Sverige 

Väg Norra Sverige 

Väg Mellersta Sverige 

Väg Mellersta Sverige 

Väg MellerstaSverige 

Väg rv1e ll ersta Sverige 

Väg Mellersta Sverige 

Järnväg Mellersta Sverige 

Väg Östra Sverige (ink!. Stockholm) 

Väg Östra Sverige (ink!. Stockholm) 

Väg Östra Sverige (ink!. Stockholm) 

Järnväg Östra Sverige (inkl . Stockholm) 

Järnväg Östra Sverige (inkl. Stockholm) 

Väg Östra Sverige (inkl . Stockholm) 

Järnväg Östra Sverige (inkl. Stockholm) 

Väg Östra Sverige (ink!. Stockholm) 

Järnväg Östra Sverige (ink!. Stockholm) 

Väg Östra Sverige (ink!. Stockholm) 

Väg Västra Sverige 

Väg Västra Sverige 

Järnväg Västra Sverige 

Väg Västra Sverige 

Väg Västra Sverige 

Väg Västra Sverige 

Väg Västra Sverige 

Väg Västra Sverige 

Väg Västra Sverige 

Väg Södra Sverige 

Väg Södra Sverige 

Järnväg Södra Sverige 

Järnväg Södra Sverige 

Järnväg Södra Sverige 

Järnväg Södra Sverige 

Järnväg Södra Sverige 

Väg Södra Sverige 



Prioriterade bandelar vid teknisk-ekonomisk revision av järnvägsnätet 
Som beskrivits tidigare, kommer planen för järnvägsåtgärder ses över med hjälp av tek
nisk-ekonomiska revisioner av prioriterade bandelar. Detta görs frir att säkerställa att 
åtgärder utförs där de på ett effektivt sätt ger störst påverkan på samhällsnytta och järn
vägens leveranser. 
I tabellen nedan redovisas de bandelar som i första hand kommer att prioriteras för 
teknisk-ekonomisk revision. Revision av dessa bandelar kan genomföras inom planens 
budgetramar men bör påskyndas. Resultaten av revisionerna kommer att utgöra under
lag för val av lämpliga åtgärdsmixer och projektering med mer precist kostnads underlag. 

Bandelar med högst prioritet för genomförande av teknisk-ekonomisk revision 
Andel iN 
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De tilldelade medlen kommer att fördelas enligt tabellen nedan på de olika underhålls
verksamheterna inom väg- och järnväg. Den största delen av budgeten frirdelas på före
byggande underhållsåtgärder och reinvesteringar vilket återspeglarTrafikverkets sats
ning på att säkra transportsystemets leveranser genom att undvika störningar och hitta 
en rimlig nivå för avhjälpande underhåll. Tyngdpunkten på förebyggande underhåll är 
extra stor för järnvägen under planperiodens tidiga skeden. För järnvägen presenteras 
två ekonomiska sammanställningar. Den ena sammanställer anslag enligt nuvarande 
direktiv och den andra är ett alternativ medjämn upprustningstakt. 

Fördelning av resurser för drift och underhåll 

Väg Järnväg 

Enligt direktiv Alternativ 

Ärlig kostnad, MSEK 2014-16 2017-2025 2014-16 2017-25 2014-16 2017-25 

Reinvesteringar i järnvägen 2570 2801 2884 2696 

Förebyggande underhåll 4954 4499 1332 1751 1542 1681 

Avhjälpande underhåll 3361 3865 2206 2112 2206 2112 

Drift (Trafikledning, trafikinformation och övrig drift) 1185 1185 1670 1828 1670 1828 

Bärighet 1317 1317 

Statlig medfinansiering av enskilda vägar 1117 1117 

Förutsättningsskapande åtgärder 1050 1000 765 750 765 750 

Summa drift och underhåll 12 983 12 983 8543 9241 9067 , 067 
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9 Förbättra det vi har - åtgärdsområden 

Planen pekar ut och namnger alla investeringsobjekt som beräknas kosta mer än 50 
miljoner kronor. ÖVriga åtgärder i planens utvecklingsdel, det vill säga mindre åtgärder 
under 50 miljoner kronor och övriga effektiviseringar, finns beskrivna i åtgärdsområ
den. Dessa presenteras ekonomiskt i fyra övergripande åtgärdsgrupper: trimning och 
effektivisering, miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, övriga effektiviseringar samt For 
(delen finansierad genom övriga effektiviseringar). 

Åtgärdsområdenas innehåll beskrivs under olika rubriker i texterna nedan, och är inte 
rakt av anpassade till ovanstående gruppering. 

Det handlar om åtgärder med bred och god mäluppfyllelse då de konkretiserar fyrstegs
principen genom att åstadkomma förbättringar i befintligt transportsystem utan kost
nadsintensiva investeringar i ny infrastruktur. De är även efterfrågade av såväl medbor
gare som näringsliv. 

Inom åtgärdsområdena finns åtgärder som bidrar till att användningen av befintligt 
transportsystem kan bli mer effektiv, säker och hållbar. Många åtgärder ger dessutom 
ett viktigt bidrag till flera mål samtidigt. Därför prioriteras dessa åtgärder, och samman
taget har 39700 miljoner kronor avsatts i planen. Detta fördelat med 25 700 miljoner 
kronor till trimning och effektivisering, 7 800 miljoner kronor till miljöåtgärder i befint
lig infrastruktur, 3 100 miljoner kronor till övriga effektiviseringar samt 2 900 miljoner 
kronor till FOI (delen finansierad genom övriga effektiviseringar). 

Viktiga insatser för klimatmålet är bland annat satsningar på bytespunkter, kollektivtra
fikkörfålt, cykelvägar, trafiksäkerhetskameror (ATK) och kapacitetshöjande åtgärder i 
järnvägsnätet, vilka alla är åtgärder som ger resenärerna bättre möjligheter att göra kli
matsmarta val. 

Förutsättningarna för näringslivet förbättras genom exempelvis satsningar på anslut
ningar till terminaler och hamnar, ramper, stigningsfålt, mötesspår, förstärkt kraftför
sörjning samt delfinansiering av kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder i farlederna . 

Åtgärder som främjar effektiviteten för sjötransporter kräver förhållandevis låga inve
steringar. Åtgärder med stor säkerhetshöjning och som avlastar hårt ansträngd landinf
rastruktur föreslås i farlederna till de mest betydelsefulla hamnarna. 

Människors liv och hälsa värnas bland annat genom satsningar på rätt hastighet inom 
statligt vägnät, ökad säkerhet inom järnvägen, mer attraktiva och säkra statliga genom
farter, minskat buller, bättre luftkvalitet och ökad och säker cykling. 
Åtgärdsområden inrymmer även Trafikverkets egen verksamhet inom att tillhandahålla 
kunskap, expertstöd och information till andra aktörer såsom kommuner, regionala 
aktörer, kollektivtrafikmyndigheter, kollektivtrafikföretag och branschorganisationer. 
Stödet till aktörerna inriktas på genomförande av egna steg 1- och steg 2-åtgärder och 
kunskapsstöd för andras steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen. Arbetet 
genomsyras av ett fokus på kombinerade transportsätt med hela-resan-perspektiv för 
personresor och möjligheter för effektiva trafikslagsbyten för godstransporter. 

Flexibilitet i genomförandet ger större nytta 

Åtgärdsområdena behöver vara obundna över planperioden för att svara upp mot beho
vet att sätta in rätt insatser när olika lösningar efterfrågas. För att få ut så mycket nytta 
som möjligt under planperioden är det därför inte lämpligt att göra en exakt fördelning 
av åtgärder i tid och omfattning. Under perioden kommer förutsättningarna att föränd
ras genom exempelvis ny kunskap och teknik som ger nya möjligheter, förändrad efter
frågan på transporter och nya angelägna behov från medborgare och näringsliv. Det kan 
också finnas skäl att kraftsamIa kring något eller några av de transportpolitiska etapp
målen. 
Åtgärdsområden kan användas till att finansiera en dellösning i ett större paket av åt
gärder, antingen som en del i en stegvis utbyggnad eller som en del av ett sammansatt 
objekt där vissa delar finansieras via åtgärdsområden och andra delar går som namngiv
na objekt. 
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Trafikverket ansvarar inte ensamt för utformningen och utvecklingen av transportsy
stemet, och en del åtgärder kan därför komma att genomföras i samverkan med andra 
aktörer. Det kan då handla om att tillsammans med exempelvis kommuner, pIanupprät
tare eller näringsliv genomföra en åtgärd där alla parter ansvarar för sin del eller att 
delfinansiera åtgärder som någon annan part är huvudman för. 
För att möjligöra denna flexibilitet utan att behöva göra en omfattande revidering av 
planen, delas åtgärderna in i åtgärdsgrupper som styr mot olika mål. Fördelningen inom 
åtgärdsgrupperna fastställs sedan i den årliga verksamhetsplaneringen. 
För att kunna planera för åtgärder inom åtgärdsområden, och åstadkomma avsedd mål
uppfyllelse, är det viktigt att tilldelningen är så jämn den kan bli över åren. 

Förbättrad kapacitet och effektivitet för gods- och persontrafik 
Både gods- och persontrafiken väntas fortsätta öka under planperioden. Redan i dag är 
kapacitetsbristerna påtagliga i delar av transportsystemet. I Kapacitetsutredningen pre
senterades kapacitets- och effektivitetsbrister och kunskapen har ytterligare utvecklats i 
arbetet med förslag till nationell plan 2014-2025. Genom att samarbeta med och stötta 
berörda aktörer kan kostnadseffektiva åtgärder identifieras för att åstadkomma effektiva 
transport- och logistikupplägg. Vidare finns en god potential att vidta mindre trimnings
åtgärder [ör ökad kapacitet i transportinfrastrukturen. 

Val av trafikslag 
Godstransportsystemet fungerar i praktiken som en integrerad del av näringslivets logis
tik. Kraven på tillförlitlighet, tillgänglighet, säkerhet och kvalitet är höga. Sveriges långa 
avstånd ställer höga krav på kostnadseffektivitet. Introduktion av ny teknik samt för
bättrade möjligheter till smidiga övergångar mellan olika trafikslag är viktiga förutsätt
ningar för att öka godstransportsystemets effektivitet och minska dess miljöstörningar. 
Trafikslagen behöver vara sammankopplade i effektiva omlastningsterminaler. 
Ambitionen är att tillsammans med foretag, kommuner, myndigheter och organisationer 
underlätta och förbättra transporter genom att skapa goda förutsättningar för kombine
rade transporter där alla fyra trafikslagen kan samarbeta. Det handlar om att ta fram 
bättre information till möjliga kunder om terminaler och last- och lossningsplatser, öka 
tillgängligheten till bland annat infrastrukturen och terminaler, minska restiden och 
restidsvariationen för gods på utpekade järnvägsstråk, reducera administrativa hinder 
och bidra till en konkurrens inom godstransportsektorn, underlätta för utvecklingen av 
e-transport och citylogistik, kunskapsstöd för transportköpare att ställa miljö- och tra
fiksäkerhetskrav i upphandlingar samt kunskapsstöd så att aktörer kan genomföra säk
rare och mera miljöanpassade transporter. I detta ingår att Trafikverket även fortsätt
ningsvis ska vara ett självklart bollplank för politiker, foretagsledningar, myndigheter 
och branschorganisationer genom att tillhandahålla kunskap, expertstöd och informa
tion i dessa viktiga frågor. Det görs även insatser för att stötta forskningen inom dessa 
områden och ta fram demonstrationsprojekt under planperioden. 

Demonstrationer 

Demonstrationers syfte är att verifiera och visa upp en lösning. Det kan ske ur minst tre 
aspekter; dels dess tekniska, respektive affarsmässiga funktionalitet, men också leveran
törens förmåga att tillhandahålla lösningen prövas. Demonstrationen är ofta samtidigt 
en plattform för vidareutveckling eller förbättring av den lösning som demonstreras, allt 
efter de erfarenheter som demonstrationen ger. Demonstrationer är vanligtvis mer kost
samma än de tidigare stegen (forskning och utveckling) i innovationskedjan, eftersom 
lösningen nu provas i fullskala och oftast i den tänkta tillämpningsmiljön. Detta kräver 
många aktörers medverkan under en relativt lång period. Eftersom demonstrations
kostnaderna är höga är finansiering ofta delad mellan flera parter. 
Inom en del områden har utveckling kommit så långt att demonstrationer är föreståen
de. En del demonstrationer har redan startat. Ett exempel på ett sådant område är High 
Capacity Transports (HCT), där större fordon inom både väg- ochjärnvägsområdet ut
vecklas och demonstreras i verklig drift, i faktiska transportuppdrag. Projekten ETT och 
ST (En trave Till och Större Travar) respektive DUO' har under perioden 2007-2013 
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engagerat ett mycket stort antal aktörer och varit framgångsrika. Demonstratorer inom 
HeT-området beräknas fortsätta ytterligare fyra år. 
I samband med Shift To Rail, det Joint Technology Initiative (JTI) som planeras inom 
järnvägsområdet som en del av EU:s Horizon 2020, finns behov av kombinerade utveck
lings- och demonstrationsplattformar inom flera områden. Godsvagnar med bredare 
funktionalitet behövs för att kunna erbjuda attraktiva alternativ till långväga långtradar
trafik. Metoderfcir att använda den kommersiella järnvägstrafiken för att övervaka an
läggningarnas tillstånd behöver utvecklas och testas. Bättre spårväxlar, effektivare tra
fikstyrningssystem och signalsystem är andra områden. 
Inom kollektivtrafiken har etableringen av K2 vid Lunds Universitet flyttat fram områ
dets positioner. Flera kommuner är intresserade av att demonstrera BRT-system (Bus 
Rapid Transit) och leverantörerna har både fordon och koncept framme. En demonstra
tion kan visa i vilka miljöer extra långa fordon är lämpliga, hur fordon ska utformas, hur 
kollektivtrafik kan integrera i den fysiska planeringen och hur stationer kan bli en inte
grerad del av staden. 

Demonstration av elektrifierade vägar 
I Sverige finns flera industriella konsortier som arbetar med olika koncept för elektrifie
rade vägar och de står nu också inför möjligheten att demonstrera dem. Därför avser 
Trafik-verket. Vinnova och EnergimYTIdigheten att genomföra en gemensam innova
tionsupphandling aven elvägsdemonstrator. Innovationsupphandlingar innehåller in
slag av konkurrens mellan de tävlande förslagen och under gång görs en stegvis föräd
ling av koncepten. Upphandlingsprocessen är också transparent. 
Demonstrationer av tre olika slag kan vara tänkbara: 

• Teknisk verifiering avelvägskoncept. En slags testmiljö där koncepten i huvud
sak utvärderas mot den kravspecifikation som har tagits fram. 

• Demonstration avelvägar i genuin vägmiljö där fordonen integreras i vanlig tra
fik och systemets funktionalitet utvärderas. 

• Genom att lösa en faktisk transportuppgift i transportsystemet valideras att 
konceptet möter behovsbilden. 

Upphandlingen kommer att genomföras stegvis med utvärdering efter vmje steg, följt av 
beslut om, och i så fall med vilka förslag som beställarna avser att gå vidare. En demon
strationsmiljö bedöms vara på plats inom cirka två år. 

Mindre trimningsåtgärder för väg 
Inriktningen är att i första hand vidta åtgärder i det befintliga transportsystemet för att 
eliminera flaskhalsar och därigenom få trafiken att flyta smidigare. Exempel på sådana 
åtgärder på det nationella vägnätet är trafikplatser, ramper, ytterligare körfålt, stig
ningsfålt, reversibla körfålt, breddningar, korsningsåtgärder, cirkulationsplatser samt 
variabla meddelandeskyltar och informativa styrmedel som kövarning samt trafik- och 
parkeringsinformation. Dessutom ingår det särskilda satsningar för att öka kapaciteten 
på vägnäten i Stockholm och Göteborg. 
Flertalet av dessa åtgärder är gynnsama för kollektivtrafiken, men det finns även åtgär
der som är specifikt riktade till kollektivtrafiken såsom att bygga ytterligare kollektivtra
fikkörfålt utmed nationell väg i områden där köbildning riskerar att hindra kollektivtra
fikens framkomlighet, Bus Rapid Transit (BRT)- lösningar i anslutning till nationell väg 
i större tätorter, åtgärder i korsningar och signalanläggningar för att prioritera kollektiv
trafik framför annan trafik, pendlarparkeringar vid strategiska bytespunkter i anslutning 
till nationell väg, nya eller förbättrade och omlokaliserade befintliga busshållplatser 
längs nationell väg för att öka kapacitet, tydlighet och tillgänglighet till kollektivtrafik. 
För godstrafiken kan åtgärder som värme i problemfyllda backar, möjlighet att köra i 
kollektivtrafikkörfålt och säkra parkeringsplatser ge stor nytta. Weigh-In-Motion (WIM) 
är ett system som automatiskt registrerar axelvikter och totalvikter hos fordon i rörelse 
och därmed reducerar olycksrisken samt minskar kostnaden för vägunderhållet genom 
att identifiera fordon som har olaglig överlast. 
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Mindre trimningsåtgärder för järnväg 
I järnvägssystemet finns det ett stort antal trimningsåtgärder som kan göras för att öka 
järnvägens kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Kostnaderna för de en
skilda trimningsåtgärderna är förhållandevis små samtidigt som effekten är god och ofta 
gynnar både person- och godstrafik. Behovet av dessa typer av åtgärder är stort och 
finns över hela landet på sträckor där trafiken är tät i förhållande till banans standard 
och där kapacitetsutnyttjandet är högt. En stor del av åtgärderna handlar om trimning 
av spår- och signalsystem för att möjliggöra högre hastighet, tätare tågfoljd, snabbare 
tågrnöten, effektivare utnyttjande av bangårdar samt effektiva anslutningar till industri
och lastspår vid godsterminaler. Det finns även behov av att säkra spår för omloppsnära 
uppställning och utrymme för därtill hörande tjänster till följd av att fler operatörer 
verkar samtidigt som en foljd av avregleringen. 
Ett effektivare utnyttjande av järnvägssystemet kan åstadkommas genom att differentie
ra banavgifterna efter kapacitetsutnyttjande eller genom styrmedel som trafikseparering 
och utvecklade trångsektorsplaner. Trafikverkets inriktning när det gäller banavgifter
nas utformning redovisas i rapporten "Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta"". 

Synergieffekter ger ökad måluppfyllelse 
Olika trimnings- och effektiviseringsåtgärder kan med fördel kombineras för att åstad
komma synergieffekter med åtföljande ökad måluppfyllelse. Samhällsekonomiska kalk)'
ler har utförts för ett antal konkreta åtgärder på olika platser där det finns tydliga behov 
och resultaten ,isar att lönsamheten i de flesta fall är mycket god, och där nyttan består 
av förkortad restid, minskade förseningar och ökad kapacitet. 

Mindre farledsåtgärder 

I flera av de farledsnamngivna investeringar som omnämns finns det en eller några spe
ciellt problematiska passager. På samma sätt som den typen av problem hanteras med 
fyrstegsprincipen inom väg och järnväg, kan det vara på sin plats att genomfora tillfålli
ga åtgärder för att öka säkerheten i farleder. Det är ett sätt att överbrygga tiden fram till 
det att en mer omfattande farledsåtgärd är utredd, beslutad och genomförd. Det kan 
handla om mycket begränsad sjömätning eller säkerhetshöjande och förbättrad utmärk
ning för en utsatt delsträcka i någon av de mest exponerade farlederna. Generellt sett är 
detta en form av åtgärder som kan utföras till mycket låga kostnader. 

It som en del i transportsystemet 
Effektiva transportupplägg och It-infrastrukturen är en viktig del i grunden för många 
av Trafikverkets kärnverk-samheter, till exempel att trafikleda, hantera 
trafikinformation och genomföra förarprov. !t-infrastrukturen är i dag en integrerad del 
av väg- och järnvägsanläggningarna. Utvecklingen av transportsystemet kräver en 
utveckling av it. Åtgärder i form av utökad it-kapacitet genomförs kontinuerligt för att 
leverera förutsättningar för transportsytemet. Större åtgärder krävs för att försörja till 
exempel ERTMS, European Rail Traffic Management System, med kapacitet för att 
möjliggöra respektive utbyggnad. Extra åtgärder behövs for att upprätthålla rätt kvalitet 
och tillgänglighet och för att höja kvalitet och robusthet i it-infrastruktur, till exempel 
for ip- och optofiberinfrastruktur. 

11 Trafikverkets dekedovisning 2013-05-24, diarienr 2011/5297 
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Förbättrade transporter och tillgänglighet i tätorter 
Samhällsutvecklingen i våra städer är helt avgörande for resandeutvecklingen och i för
längningen för Sveriges möjligheter att bli fossiloberoende och klimatneutral. Attraktiva 
städer är också en förutsättning för en positiv ekonomisk utveckling. Tillgängliga städer 
med minskat bilberoende har god potential att bidra till både tillgänglighetsmålet och 
hänsynsmålet och kommer att leda till ökad cykel och gångtrafik. Det innebär i sin tur 
att det blir viktigare än idag att arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för cyklister och 
gående inom alla delar av tätorternas transportsystem. Förutsättningarna är också goda 
fOr att ordna en attraktiv och väl fungerande kollektivtrafik i den täta tillgängliga staden. 

Samhällsp.lanering för attraktiva tätorter 
Samspelet mellan planering av transportsystemet och bebyggelsen är en förutsättning 
for hållbara och attraktiva tätorter. Trafikverkets medverkan i samhällsplaneringen in
riktas på att integrera planeringen av bebyggelse, infrastruktur och transporter på ett 
sätt som ger hållbara och effektiva resor och transporter i såväl ett lokalt som regionalt 
perspektiv. Trafikverket deltar i enlighet med plan- och bygglagen samt miljöbalken i 
den kommunala fysiska planeringsprocessen. Tillsammans med övriga aktörer bidrar 
Trafikverket till att tydliggöra infrastrukturens möjligheter och begränsningar, vilket 
skapar förutsättningar för att bättre tillgodose alla olika gruppers behov och krav på 
transportsystemets utformning och funktion. Exempel på vikl:iga aspekter att beak-ta när 
utveckling av tätortsmiljöer planeras är tätheten i bebyggelsen, lokalisering av olika 
samhällsfun}.,:tioner, effek1:iva och säkra förbindelser för alla trafikslag, parkeringsfrågor 
för bil och cykel, bytespunkter inom kollektivtrafiken samt hög tillgänglighet för kollek
tivtrafik och varudistribution. 
I samverkan med andra aktörer används olika metoder och verktyg för att komma fram 
till strategier och en effektiv mix av åtgärder enligt fyrstegsprincipen, till exempel regio
nala utvecklingsplaner, trafikstrategier, översiktsplaner, länstransportplaner, åtgärds
valsstudier, regionala kollektivtrafikförsörjningsprogram och konununala hastighets
planer samt lokala och regionala cykelplaner. Atgärdsval enligt fyrstegsprincipen är ett 
aktörsneutralt arbetssätt som kan användas för att analysera lämpliga lösningar i den 
tidiga planering som drivs av Trafikverket eller annan aktör. Åtgärdsvalsstudier föregår 
en eventuell fysisk planeringsprocess samt ger underlag för Trafikverkets och andra 
aktörers framtida åtgärder. 

Förbättrad samordning inom tillväxt och samhällsplanering 
Sedan drygt tre år pågår ett samarbete mellan Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Trafikana
lys, företrädare för länsstyrelser och regionala organ i rollen som länsplaneansvariga 
samt Trafikverket. Sveriges kommuner och landsting deltar också i arbetet. 
Syftet är att koordinera myndigheternas insatser för att stödja regional- och lokal till
växt. För Trafikverkets del handlar det bland annat om infrastrukturåtgärders påverkan 
på tillgängligheten och därmed tillväxten. Integrering av transportplaneringen i den 
fysiska samhällsplaneringen är en annan viktig uppgift. 
Tillsammans med Tillväxtverket, Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Jönköping 
samt Sjuhärads kommunalförbund drivs också projektet Tillgänglighet-Tillväxt
Planering för bandregionen Norrköping/Linköping- Jönköping-Borås med utlöpare mot 
Stockholm och Göteborg. Syftet är att analysera vilka effekter ökad tillgänglighet har på 
ekonomisk tillväxt regionalt och lokalt. 
Ett annat projekt kallat den "Attraktiva Regionen" har startats upp med syfte att: 

utveckla en djupare förståelse för hur rumsliga struktur och infrasystem kan 
samspela för att ge attraktiva regionala utvecklingsförutsättningar samt bidra till 
ett miljöeffektivt transportsystem och social hållbarhet 
att utveckla metodik för att hantera intressekonflikter inom transportplanering
en mot bakgrund av de rumsliga intressekonflikter som följer av olika befolk
nings-, närings- och naturresursmässiga förutsättningarna i respektive berörd 
region. 
att skapa kompetenshöjning hos berörda aktörer (från policyskapare och regel
utformare till planupprättare och projektansvariga). 

65 



Planerade pilotprojekt är Linnestråket, Mer Kalmarsund, Västra Östergötland, FA
region Hudiksvall, Hässleholm-Kristianstad, Helsingborg samt utveckling av infrastruk
tur för etablering av nya arbetstilIfalIen i Vastmanland. 

Förbättringar av väg- och järnvägsmiljöer i tätorter 

Välskötta, vackra och trivsamma miljöer har goda kvaliteter som främjar en livskraftig 
lokal utveckling. Väg- ochjärnvägsmiljöer kan dock vara bekymmersamma inslag i stä
der och tätorter med komplex problembild. Anläggningarna tar stora ytor i anspråk och 
splittrar funktionella samband. Trafikrelaterade problem som buller, luftföroreningar 
och försämrad säkerhet innebär - utöver direkta hälsorisker - att många upplever mil
jön som oattraktiv och otrygg. 
Åtgärdsbehovet är stort, det är spritt över landet och omfattar både begränsade enstaka 
åtgärder och kombinationer av insatser. Det övergripande syftet är att skapa trivsamma
re miljöer, där den lokala ortens karaktär och kvaliteter framhävs. 
Variabla hastigheter i områden och vid tidpunkter med problem med höga bullernivåer 
och bristande luftkvalitet är ett relativ nytt och effektivt sätt att angripa lokala problem. 
Exempel på riktade styrmedel för bättre luftkvalitet och mindre buller i tätorter är att 
införa eller utvidga miljözoner för tunga fordon och förbud alternativt avgift får dubbade 
vinterdäck. Utfasning av dubbdäck bidrar även till minskad klimatpåverkan till följd av 
minskad bränsleförbrukning. 

Lättare att cykla och gå och resa med kollektivtrafik 
Långsiktigt hållbara personresor kräver att enkla, säkra och attraktiva resor med kollek
tivtrafik, cykel och gång prioriteras. Trafikverket har ett ansvar för att förbättra förut
sättningarna för dessa samt för andra åtgärder som kan minska efterfrågan på ensamre
sor med bil och för att utveckla samhällsbyggandet så att det underlättar ett effektivt och 
hållbart resande. Detta skall avspegla olika gruppers behov och krav på transportsyste
mets utformning och funktion där trafikslagen ska komplettera varandra och med hän
syn till de transportpolitiska målen. 
Det finns också en stor potential för en överflyttning frän resa med egen personbil till 
kollektivtrafik, främst i stora och medelstora städer samt i regionala pendlingsstråk med 
mycket trafik. 
En väsentlig aspekt för en attraktiv kollektivtrafik är att resenärer på ett enkelt sätt ska 
kunna ta sig till och från stationen eller resecentrum. Det måste finnas smidiga och tryg
ga cykelparkeringar, gena fårbindelser för både gång och cykel trafik, goda bytesmöjlig
heter med den lokala kollektivtrafiken, bra mÖjligheter att bli hämtad och lämnad med 
taxi och bil samt väl fungerande pendlarparkeringar. Resandeutvecklingen har bidragit 
till att bytespunkterna på flera ställen har en otillräcklig kapacitet att hantera resande
flöden på ett tillfredsställande sätt vilket förbättras under planperioden. 
I tätortsmiljöer finns god potential att utveckla resande med kollektivtrafik, cykel och till 
fots. De sistnämnda leder förutom till en bättre miljö även till bättre hälsa. För att för
verkliga potentialen behövs dels åtgärder för att informera om och tillhandahålla olika 
resealternativ, dels åtgärder som syftar till att styra genom ekonomiska incitament och 
styrmedel. Trafikverket bidrar i dessa processer genom att tillhandhålla kunskap, ex
pertstöd och information till kommuner, regionala aktörer, kollektivtrafikmyndigheter, 
kollektivtrafikföretag och branschorganisationer. 
Stödet till aktörerna inriktas på att Trafikverket genomför egna åtgärder enligt steg 1 och 
2 i fyrstegsprincipen och ger kunskapsstöd åt andra för sådana åtgärder. Det kan då 
gälla bättre utformning av anläggningar och tjänster inom kollektivtrafiken, samordning 
av biljett- och betalsystem, ökad och säker cykel- och gångtrafik, främjandet av resfria 
möten, bytespunkters lokalisering, utfonnning och servicenivå, information inför och 
under resan, användbarhet för alla, barn, äldre och funktionshindrade, samt resors kva
litet som turtäthet, restid, komfort, trygghet, säkerhet och tillgänglighet. 
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Goda förutsättningar för ökad och säker cykling 

Samtidigt som det lokala resandet ska öka med cykel och till fots så ska antalet allvarligt 
skadade cyklister och fotgängare minskas. Redan i dag utgör fotgängare och cyklister 
merparten av de som får invalidiserande skador inom vägtrafiken, varför säkerhetsarbe
tet måste ses som en viktig del i arbetet för ett ökat resande med cykel och till fots. För 
att skapa en ökad tillgänglighet, trygghet och säkerhet för gående och cyklister krävs 
både investeringar och bättre drift och underhåll. 
Ett exempel på samarbete mellan flera aktörer för ökad cykling i Stockholm är det delvis 
EU-finansierade SATSA II, vilket har resulterat i en regional cykelplan för Stockholms 
län. Planen definierar viktiga regionala reserelationer som underlag för att bygga ut ett 
sammanhängande nät av arbetspendlingsstråk samt åtgärder för kombinerat resande 
med cykel och kollektivtrafik. Trafikverket har tillsammans med övriga parter i arbetet 
ett ansvar för att genomföra planen. 

Två tredjedelar av befolkningen har mindre än 10 kilometer till sina arbetsplatser och 
mer än varannan bilresa i tätorter är kortare än 5 kilometer. Potentialen att öka cykelre
sornas andel av de kortare resorna bedöms därfor som mycket god, främst när det gäller 
arbetspendling. Den enskilt viktigaste åtgärden är att åstadkomma en infrastruktur som 
bättre svarar upp mot cyklisternas behov av kontinuitet, effektivitet, komfort och säker
het. 
Det är viktigt att vidta åtgärder som bidrar till både en ökad tillgänglighet, trygghet och 
säkerhet för gående och cyklister. Planförslaget innebär att cirka 40 mil ny cykelväg 
anläggs längs det nationella vägnätet under planperioden. net handlar dels om cykelvä
gar längs vägsträckor som tidigare mötesseparerats och där behovet av cykeltrafik inte 
har kunnat tillgodoses. Det handlar också om nya cykelvägar för att förbättra möjlighe
ter till arbetspendling i större tätortsregioner. I storstadsregioner kan befintlig kapacitet 
på cykelvägnätet behöva förstärkas. På många platser kombineras cykel- och gängtrafik 
och en utbyggnad av cykelvägnätet främjar också gångtrafiken. Det är dock viktigt att 
beakta de olika förutsättningar som gäller för gång respektive cykeltrafik. Lokalt kan det 
kan därför även bli aktuellt att separera gång- och cykeltrafik av säkerhets- och kapaci
tetsskäl. Dessutom ingår att förbättra möjligheterna att parkera cyklar vid viktiga bytes
punkter, framförallt vid busshållplatser längs infartsleder till större tätorter. Vidare in
går byggandet av gång- och cykelportar samt medel för skyltningsåtgärder. 
För att uppnå målet om farre allvarligt skadade till 2020 räcker det inte med att arbeta 
systematiskt för att öka säkerheten på det sätt som beskrivits ovan. Systematiska insat
ser måste också till för cyklisters singelolyckor ska bli farre. Det handlar främst om att 
bygga och underhålla en säker infrastruktur också for cyklister. 

Funktionella och attraktiva stationsmiljöer kan locka fler att åka kollektivt 

För att uppnå ett ökat resande med kollektivtrafiken är det av central betydelse att sta
tioner och andra bytespunkter är funktionella och trivsamma. Stationen är en del i järn
vägssystemet som också är en ingång till den lokala kollektiv- och cykeltrafiken. Med en 
uppbyggnad, utformning och skötsel som ger en smidig, säker, effektiv, användbar och 
tilltalande station, kan den bidra till ett ökat och säkert resande med kollektivtrafik, 
cykel och gång. Stationsområdet är ofta centralt beläget och kan utgöra en barriär mel
lan olika delar av orten. Planskilda plattformsförbindelser kan bidra till att reducera 
barriäreffekten och minska antalet otillåtna, livsfarliga passager över spåren. 
Trafikverket ansvarar för plattformar och i flesta fall för plattformsförbindelser vilka är 
viktiga delar i stationsmiljön. Trafikverket är en viktig i aktör for att skapa stationer som 
är välutformade, inbjudande och funktionella och som resenären upplever som väl om
händertagna . Trafikverket behöver genomföra investeringar och uppgraderingar av olika 
karaktär som leder till betydligt förbättrade stationsmiljöer. Ett samlat och fokuserat 
genomförande av investeringar och åtgärder samt möjligheten till utökad förvaltning 
och underhåll, ger en utveckling av stationerna till kvalitativa, tilltalande och moderna 
miljöer för dagens alla resenärer. Stationerna har i dagsläget även behov av uppdatering 
och komplettering av ny trafikinformationsutrustning. 
Andra åtgärder som utvecklar kollektivtrafikens möjligheter är: 

plattformar på befintliga järnvägsstationer avseende plattformstak och väder
skydd 
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sittplatser 
belysning och säkerhetshöjande ätgärder 
plattformsförbindelser för att hantera aktuella och kommande resenärsflöden 
komplettering med hiss och rulltrappa för ökad kapacitet 
nya plattformsförbindelser för att öka tillgängligheten 
effektiviteten och säkerheten vilket också minskar otillåtet spärbeträdande 
högtalar- och trafikinformationsutrustning 

Stängsling och kameraövervakning ger färre självmord på järnväg 
Arbetet fOr att reducera riskerna för tågurspårningar och tågkollisioner som vållar per
sonskador i stor omfattning är ett pågäende systematiskt arbete som hela tiden kräver 
goda rutiner och god avvikelsehantering. Under den senaste dryga tioårsperioden har 
antalet dödade ijärnvägstransportsystemet varit ungefar lika många, cirka 90 personer 
per år. En betydande andel av dödsfallen är självmord. 
Sedan 2010 finns ett ätgärdskoncept som visat sig framgångsrikt i att reducera de fre
kventa personpåkörningarna som resulterar i dödsfall, oavsett om det rör sig om själv
mord eller inte. Genom att sätta upp kameror som detekterar rörelser i spåret på platser 
där återkommande personpåkörningar har registrerats kan olyckor förebyggas. Till
sammans med ordentlig stängsling har åtgärden visat sig ha effekt på de ställen där det 
prövats. Åtgärden minskar också antalet förseningar och förbättrar arbetsmiljön för 
lokförare. 
Åtgärder för att minska antalet olyckor i plankorsningar är också relevant att ta upp, 
även om potentialen i att minska antalet dödade är begränsad. En plankorsning blir 
säkrast om den byggs om till en planskild korsning. I brist på en sådan lösning kan plan
korsningen göras mer säker genom förbättrad utformning, bland annat för att exempel
_is försvåra obehörigt spärbeträdande när bommarna är nere. 

Atgärder för att öka transportsystemets användbarhet för alla 
Åtgärderna i nationel! plan syftar til! att uppfylla dcn nationella handikappolitikens mål 
och innebär att bytespunkter längs det prioriterade nätet ska anpassas så att de blir an
vändbara för personer med funktionsnedsättning. Det utpekade prioriterade nätet ska 
successivt utvidgas under etapp 2 och 3 och omfatta flera bytespunkter längs det utpe
kade nätet och ytterligare länkar. 
Det är viktigt att förslaget till en fortsatt etappvis utbyggnad av nätet sker flexibelt och i 
nära dialog med nätets aktörer och intressenter på såväl nationell som regional nivå. 
Enligt strategin för genomfcirande av funktionshinderpolitiken ska etapp två av det prio
riterade nätet vara fardigt till 2016. Ett realistiskt mål för etapp två är att 40 procent av 
de utpekade busshållplatserna på det statliga, nationella vägnätet och det statliga, regio
nala vägnätet är åtgärdade. För järnvägsstationer är det realistiskt att hälften av statio
nerna, det vill säga 75 stycken är åtgärdade inom etapp 2. Vid utgången av etapp tre, är 
2021, är målet att alla de 150 stationerna i det prioriterade nätet ska vara åtgärdade, 
vilket innebär att 80 procent av andelen resenärer med funktionshinder kan resa i järn
vägsystemet. 
I det prioriterade nätet ingär även ett antal bryggor. Trafikverket är huvudman för några 
av dessa och har ansvaret för åtgärder där. För andra bryggor i det prioriterade nätet 
finns andra huvudmän. I de fall dessa är berättigade till statligt stöd hanteras det i de 
regionala planerna. 
Även rastplatser längs det prioriterade vägnätet ska vara anpassade så att de kan använ
das av personer med funktionsnedsättning. Åtgärder har vidtagits på mänga håll, men 
fortfarandet återstår en hel del brister som behöver åtgärdas. 
Åtgärder för att anpassa transportsystemet så att det blir användbart för personer med 
funktionsnedsättning gäller hela den statliga transportinfrastrukturen och är alltså inte 
begränsat till nationell väg/järnväg. 
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Samtliga dessa åtgärder bidrar till ökad tydlighet och mer lättanvänt transportsystem, 
vilket är till fördel för samtliga resenärer oavsett ålder eller eventuell funktionsnedsätt
ning. 

Rätt hastighet på statligt vägnät 
Åtgärder för att uppnå rätt hastighet inom statligt vägnätet kommer att fortsätta under 
plan perioden. Insatserna består dels i att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas 
standard, dels i att skapa en ökad efterlevnad av hastighetsgränserna. Anpassningen av 
hastighetsgränserna handlar om både höjda och sänkta hastighetsgränser medan arbetet 
för en ökad efterlevnad handlar om att säkerställa att trafiken förs i lagliga hastigheter 
inom statligt vägnät. Satsningarna förväntas ge ett viktigt bidrag till hänsynsmålet vad 
gäller såväl säkerhet som miljö och hälsa, liksom ett positivt bidrag tiU tillgängligheten 
för personbilstrafiken i flera funktionella stråk. 

Anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas standard 
En viktig förutsättning för att öka statliga vägars säkerhet och effektivitet samt minska 
transporternas klimatpåverkan är att säkerställa att vägarnas hastighetsgränser över
ensstämmer med vägens säkerhetsstandard och kravet på god tillgänglighet i funktionel
la stråk samt kravet på god miljö och hälsa. 
Trafikverket kommer därför fortsätta att systematiskt anpassa hastighetsgränserna till 
vägarnas standard, utifrån både funktions- och hänsynsmål. Anpassningen ska ske i 
jämn takt under hela planperioden med hänsyn till alla transportpolitiska mål och med 
en ambition att minimera de negativa effekterna i områden med långa transportavstånd. 
Inriktningen för planperioden 2014-2025 är att ej mötesfria vägar med måttlig och be
tydande trafik ska ha max Bo kilometer per timme och att åtgärder för höjda hastighets
gränser ska ske utmed utpekade stråk för arbetspendling och godstransporter. Den mix 
av åtgärder som sker för bibehållna, höjda och sänkta hastighetsgränser ska inte medfö
ra ökade koldioxidutsläpp och får inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormen 
för luftkvalitet eller riktvärden för buller. Med måttlig och betydande trafik avses för 
denna planperiod 2000 - 4000 fordon per dygn respektive över 4000 fordon per dygn. 
Inriktningen genomförs genom Regionala hastighetsanalyser. Vid dessa analyser kart
läggs vilka statliga vägar som byggs om för högre hastighetsgräns under planperioden 
och vilka ökade koldioxidutsläpp detta medför. Förslag tas sedan fram på vägar där has
tighetsgränserna bör sänkas för att koldioxidutsläppen totalt sett inte ska öka. Analyser
na ska även visa hur man under planperioden uppnår dels säkerhetskravet om max Bo 
km/tim vid ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik, dels miljökravet om att 
ändrade hastighetsgränser inte får medföra ett överskridande av miljökvalitetsnormen 
för luftkvalitet eUer riktvärden för buUer. 
Den effekt som den föreslagna inriktningen inom åtgärdsområden beräknas ge är cirka 
11 fårre döda per år och minskade koldioxidutsläpp med knappt 30 000 ton per år. 

Satsning på trafiksäkerhetskameror 
En central åtgärd för att åstadkomma rätt hastighet inom det statliga vägnätet är fortsatt 
utbyggnad av systemet med trafiksäkerhetskameror (ATK). En satsning på ATK ger fårre 
döda och svårt skadade i vägtrafiken samtidigt som det ger lägre koldioxidutsläpp, 
mindre buller och jämnare trafikflöden. Genomförda mätningar av hastighet pekar på 
att en nödvändig efterlevnadsnivå sker enbart där vi antingen genomför byggnadstek
niska förändringar (gupp, avsmalningar) eller använder ATK. Särskilt i samband med 
hastighetsgränssänkningar till Bo på icke mötesfria vägar är det svårt att få ut den fulla 
effekten eftersom efterlevnaden brister. ATK ger goda och varaktiga effekter och ger den 
efterlevnadsnivå som är nödvändig och önskvärd. Inriktningen för planperioden är att 
förse ytterligare cirka 600 mil 70-, 80- och 90-vägar med måttlig och betydande trafik 
(över 2000 fordon per dygn) med ATK samt att fortsätta utbyggnaden av ATK i cirka 
100 korsningar. Med denna satsning bedöms att målet nås till år 2020, målet att minst 
Bo procent av trafikarbetet på statliga ej mötesseparerade Bo- och 90-vägar ska ske 
inom gällande hastighetsgräns. Den effekt som satsningen på ATK beräknas ge är cirka 
11 fårre döda per år och minskade koldioxidutsläpp med 50000 ton per år. 
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En förutsättning f<ir att ATK-systemet, där registrering av ärenden och utredning av 
dessa ingår, ska ge önskade effekter är systemets trovärdighet. En viktig del är att en 
tillräckligt stor andel av de trafikanter som gör en hastighetsöverträdelse registreras och 
att Polisen har möjlighet att lagföra dessa ärenden. En kraftfull utbyggnad ställer därför 
bland annat krav på Trafikverkets ajourhållning av intyg om gällande lagstöd till Polisen 
och att Polisens utredningskapacitet ökar i den grad som krävs. 

Atgärder för bättre miljökvalitet i transportsystemet 
Transporter och infrastruktur påverkar i hög grad miljön. Hänsynsmålet med avseende 
på miljö och hälsa innebär att transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen 
nås och till ökad hälsa. Generationsmålet ska vara vägledande. 
Genom styrmedel och samverkan med andra aktörer, samhällsplanering med hänsyn till 
klimat, hälsa och landskap, effektiv logistik av godstransport, ökad användning av kol
lektivtrafik, gång och cykel samt miljöåtgärder i befintlig infrastruktur främjas en an
vändning och utformning av transportsystemet som bidrar till att nå miljökvalitetsmå
len. 
Det finns en mängd tänkbara generella ener riktade styrmedel som kan bidra till att nå 
klimat- och miljörnålen. Vissa av dessa styrmedel är utformade med syfte att minska 
klimat- och miljöpåverkan, såsom koldioxidskatt och miljöbilspremie, medan styrmedel 
fur primärt andra ändamål kan påverka miljön positivt, såsom trängselskatt. 
Utveckling och användning av energieffektiva, tysta och rena fordon, och fordonsutrust
ning är en kostnadseffektiv nyckel för ett transportsystem som bidrar till miljörnålen. 

Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur 

Genom att åtgärda brister i eller i anslutning till befintlig infrastruktur kan transportsy
stemets negativa påverkan på miljö och människors hälsa motverkas. Åtgärder kan ock
så skapa positiva värden som förhöjer kvaliteten i landskapet och den omgivande miljön. 
Genomförandet av åtgärder i befintlig infrastruktur är i dag eftersatt jämfört med identi
fierat behov. En ökning av åtgärdstakten är nödvändig för att transportsystemet ska 
klara lagstiftning samt bidra till att nå flera av de nationella miljörnålen och det övergri
pande generationsmålet. 
För att utveckla ett samhälle där ingen störs av buller och vibrationer från trafiken, 
klara lagstiftning och nå långsiktiga mål inom buller och vibrationer från trafiken behö
ver olika åtgärder kombineras. Främst att minska bullret och vibrationerna vid källan 
och att göra skyddsåtgärder f<ir de mest utsatta. Skyddsåtgärder för de mest utsatta som 
minskar exponering av buller och vibrationer sker främst genom fasadåtgärder, buller
dämpande skännar, inköp av fastigheter och vibrationsdämpande åtgärder mellan källa 
och mottagare. 
Det finns mrorenade områden i stor omfattning längs framförallt järnvägsnätet, men 
även vägnätet, där det finns risk för spridning till omgivningen och påverkan på ekosys
tem eller människors hälsa. Punktkällor där det föreligger hög risk för omgivningspå
verkan eller där förelägganden av åtgärder kan vara aktuella kommer prioriteras. En 
ökad takt av efterbehandling av förorenade områden är nödvändig fur att komma ikapp 
ett eftersatt behov samt ta itu med det ökade ansvarsområde som Trafikverket tilldelats. 
Även åtgärder fur att förhindra föroreningar av mark kommer genomföras. 
Åtgärder inom vattenområdet är riktade mot skydd av dricksvattenförsörjning och 
andra vattenförekomster av högt biologiskt värde. Det finns ett stort antal konfliktpunk
ter mellan vägar och järnvägar och vattentäkter för dricksvatten och yt- och grundvat
tenförekomster som utgör dricksvattentingångar av nationellt värde. De behöver skyd
das från utsläpp av miljöskadliga ämnen, till exempel till följd av olyckor, eller från dif
fus förorening från transportsystemet via dagvattnet. Åtgärder består därför både av 
skyddsåtgärder mot förorening och riskreducerande åtgärder fOr olyckor med läckage 
som fOljd. Exempel är åtgärder för bättre dagvattenhantering genom avledning av till
rinnande dagvatten, anläggning av våtmark sedimentationsdammar eller f6rdräjnings
dammar. Andra fysiska åtgärder är upprättande av skyddszoner med tätskikt och kata
strofskydd mot utsläpp vid olyckor. Riskreducerande åtgärder är sidoområdesåtgärder 
som minskar risken för av avåkning, vältning eller läckage. 
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Åtgärder för landskapsanpassning är, utöver utformning och underhåll relaterad till 
landskapets karaktär och egenskaper, riktade åtgärder som minskar negativ påverkan 
och utvecklar positiva landskapsvärden. Åtgärderna ger möjlighet till ökad biologisk 
mångfald och förbättrad funktion hos ekosystem. De skapar positiva värden för männi
skor och samhällen. Vackra, säkra och vårdade miljöer ger ett gott intryck av såväl omgi
vande bygd och som av transportsystemet i sig. Exempel på åtgärder är ekodukter och 
faunapassager som gör det möjligt för djur och människor att passera barriärer, vilt
stängsel, viltvarningssystem och elskydd för fåglar. Ytterligare exempel är åtgärder för 
att bevara och nyskapa artrika miljöer, som till exempel vägkanter, trädsäkringszoner, , 
"vägträd" och lekmiljöer för fisk. SärsIdIda åtgärder görs som utvecklar och stärker kul
turvärden i landskapet. Det kan vara skötsel och bevarande av till exempel alleer, mil
stenar, murar, perrongtak och andra anläggningsdelar som är meningsskapande och 
speglar historien. 

Främja utveckling av fordon och farkoster 
Trafikverket ska i samarbete med andra myndigheter, företag, kommuner, landsting och 
organisationer ta fram kunskap om effektiva styrmedel som främjar en utveckling för 
energieffektiva, rena, tysta och trafiksäkra fordon . Exempel på detta är koldioxidbasera
de förmånsvärden, fordonsskatter, lagkrav på alkolås, installation av energimätare på 
tåg och debitering på faktiskt använd energi. Inom vägtrafiken finns en mycket stor sä
kerhetspotential i att öka regelefterlevnaden inom områdena hastighet och bilbälte. Tra
fikverket stödjer också förbättrad användning av bil, exempelvis bilpooler, sparsam kör
ning, hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, säkerhetssystem i bilen och inköp av 
energieffektiva bilar. 

Informationssystem samverkar för effektivare transporter 
Med samverkande informationssystem för transporter, ibland kallat kooperativa system, 
menas hur fordon samverkar och kommunicerar mellan varandra och med infrastruktu
ren. Utvecklingen går snabbt och åtgärder för att anpassa transportsystemet till de nya 
förutsättningarna är prioriterat. Det handlar om nödvändiga justeringar av den fysiska 
infrastrukturen samt om åtgärder för sänkta kostnader för insamling av data och infor
mation. Genom att fordonen kommunicerar med varandra kan hastighet, avstånd och 
kurshållning automatiseras vilket möjliggör att kapacitet, säkerhet och miljöpåverkan 
kan förbättras. 
Information om aktuella restider med olika trafikslag underlättar resenärens val av håll
bara lösningar och ger mer förutsägbara restider. Ett antal demonstrationsprojekt base
rat på realtidsinformation från fordon och mobiltelefoner har hittills genomförts, tekni
ken kommer från 2015 bli tillgänglig som standard i nya fordon. Konkreta diskussioner 
pågår med fordonsindustrin att bygga ut såväl kommersiella tjänster som att ersätta 
dagens infrastrukturbaserade tjänster som Trafikverket tillhandahåller. Ett större grepp 
behöver nu tas tillsammans med storstadskommunerna för storskalig demonstration 
och genomförande under planperiodens första del. 
Genom kommunikation mellan bilar, och med infrastrukturen, kan lastbilarna kunna 
packas bättre, så kallad platooning, det leder till lägre energiförbrukning och högre ka
pacitetsutnyttjande. Utvecklingen av platooning har kommit långt inom fordonsindu
strin och nästa steg är systemtester i infrastrukturen. Andra insatser inom området är 
varning för kö och dynamiska ruttplaneringssystem. Dessa nya lösningar behöver de
monstreras för att verifiera tekniken, trafiknyttan och hur affarsmodeller kan byggas 
upp. Trafikverket är som systemförvaltare och infrastrukturhållare en naturlig part i 
dessa demonstrationer. Arbetet påbörjas under plan periodens första halva. 
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Omfördelning av övriga effektiviseringar - koppling till regerings
uppdrag 
Parallellt med uppdraget att revidera den nationella planen har regeringen har gett Tra
fikverket i uppdrag att redovisa verksamheter som avser "informationsinsatser och kun
skapshöjande insatser"". Redovisningen ska avse insatser som genomförts med stöd i 
de tidigare så kallade sektorsansvaren, och ska i ett nästa steg kunna utgöra grund för 
regeringens ställningstagande rörande verksamheternas fortsatta bedrivande och om
fattning i form av tidsbegränsade regeringsuppdrag. 
Av redovisningen framgår att väsentliga delar av den verksamhet som tidigare genom
fördes med stöd i sektorsansvaret har awecklats eller omstrukturerats och resurser har 
frigjorts till annan verksamhet. Insatser av det slag som står i fokus för uppdraget har i 
allt väsentligt avslutats. Utredningen konstaterar att det under de närmaste åren kom
mer att krävas ett utvecklingsarbete för att klargöra hur Trafikverket ska arbeta för att 
främja steg 1 och 2-åtgärder. Det är ingen tvekan om att dessa är effektiva ; att tillsam
mans med andra aktörer och brukare delta i gemensamt planerings-, kunskaps och ana
lysarbete ger möjlighet att matcha trafikala aspekter mot andra aspekter i beslut som 
påverkar såväl behov som utformning och användning av transport systemet. Att vara 
tydlig med skiljelinjen mellan opinionsbildning och sakligt underbyggd informations
och kunskapshöjande arbete är nödvändigt för att effektivt, som modern myndighet, 
bidra till politisk måluppfyllelse. 
Trafikverket bedömer därtill att det kommer att krävas utrymme för insatser för genom
fårandet av åtgärder enligt steg 1 och 2 för att få genomslag för fyrstegsprincipen i prak
tiken. Att effektivt ta hand om resultatet av de åtgärdsvalsstudier som nu börjar genom
föras, runtom i landet leder till att vi snabbare och billigare kan tillgodose efterfrågan på 
tillgänglighet. 
I nu gällande åtgärdsplan uppgår insatser för övriga effektiviseringar till i genomsnitt 
744 miljoner kronor årligen, 2014 års kostnadsnivå. I detta planförslag har i genomsnitt 
484 miljoner kronor per år omfördelats till andra åtgärder inom åtgärdsområdena . Des
sa har fördelats med cirka hälften till miljöinvesteringar och övriga hälften till namngiv
na investeringar. Bland miljöinvesteringarna finns stora behov för att kunna nå lagkrav 
inom alla ingående områden. Konkurrensen bland objekten inom utvecklingsramen är 
stor och en fördelning av dessa medel tili några angelägna och kostnadskrävande utveck
lingsåtgärder bedöms sammantaget vara nödvändigt. 

12 Regeringsbeslut 201 2-12- 13 N2012/63 20!TE 
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10 Vidareutveckla ett hållbart och effektivt 
transportsystem - större investeringar 

De namngivna investeringsåtgärder som Trafikverket föreslår har en beräknad kostnad 
på mer än 50 miljoner kronor styck, och de redovisas i bilaga 1. Bland de större invester
ingarna finns även tre nationella projekt som genomförs för fortsatt utveckling av järn
vägstrafiken. De presenteras i detta kapitel och är: 

• nationell trafikledning, ett projekt för operativ trafikledning 
• KRAFT, för att säkra behovet av kraftförsörjning 
• ERTMS, infOrandet av ett gemensamt signalsystem för Europas järnvägar 

Det finns även underlagsrapporter för Namngivna investeringar och brister 2014- 2025, 

Nationell trafikledning, Kraftförsörjning av järnväg samt Fjärrstyrning av banor och 
driftsplatser, som ger en bakgrund och mer information. Inriktningen för införandet av 
ERTMS i Sverige redovisas i ett särskilt regeringsuppdrag. 

Utgångspunkter 
Den övergripande utgångspunkten för de namngivna investeringar som Trafikverket 
föreslår, är de behov som finns i dagens och morgondagens samhälle och som inte be
döms kunna bli åtgärdade med drift- och underhållsåtgärder i kombination med olika 
åtgärdsområden. Det kan röra sig om äldre infrastruktur som inte klarar moderna krav 
på kapacitet, säkerhet eller miljö och som därför behöver ersättas eller kompletteras 
men även helt nya anläggningar som krävs för att möte samhälls- och trafikutveckling
en. Av fyrstegsprincipens fyra steg motsvarar dessa åtgärder steg 3 - bygg om, och steg 
4- bygg nytt. Investeringsåtgärderna har kategoriserats utifrån att de: 

• ligger i befintlig plan för perioden 2010-2021 

• har prioriterats i kapacitetsutredningen 
• har pekats ut i regeringens direktiv 
• har prioriterats av regionerna 

Inom ramen för det samlade trafikslagsövergripande ansvar Trafikverket har för den 
långsiktiga planeringen av de fyra trafikslagen, har Trafikverket och Sjöfartsverket 
gemensamt formulerat en grundläggande princip rörande finansiering av sjöfartsåtgär
der i den nationella planen. I planen ska det för investeringar i farleder och slussar fin
nas en delfinansieringskälla, statsanslaget ska alltså utgöra mindre än 100 procent av 
den totala finansieringen. 
Detta innebär att det för såväl stora strategiska åtgärder med kostnad över 50 miljoner 
kronor som åtgärder med kostnad under 50 miljoner kronor krävs delfmansiering ut
över det statsanslag som fördelas genom Nationella planen. Staten genom Sjöfartsverket 
kan dock vara delfinansiär via de farledsavgifter fartygstrafiken betalar. l övrigt likställs 
planeringsförutsättningarna med de som gäller för väg- ochjärnvägsåtgärder i termer av 
åtgärdsvalsstudier, sammanhållen fysisk planering, prioriteringsprinciper och olika ak
törers medansvar. 

Gällande nationell plan för transportsystemet 2010-2021 

En grundprincip har varit att befintlig plan gäller. I den mån investeringsåtgärder vä
sentligt förändrats till sitt innehåll eller omfattning har de dock varit föremål för ny be
dömning. En genomlysning av alla investeringsåtgärder i gällande plan som bedömdes 
kunna bli aktuella för omprövning, skedde under hösten 2012 i det så kallade kvalitets
säkringsuppdraget. Både anläggningskostnadskalkyler och samhällsekonomiska kalkyler 
uppdaterades och en värdering skedde av investeringsåtgärder med större avvikelser. 
Denna kvalitetssäkring har utgjort ett viktigt komplement till gällande nationell plan i 
arbetet med det nya planförslaget. 
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Kapacitetsutredningen 
I arbetet med att prioritera bland nya behov av investeringar har resultatet av Kapaci
tetsutredningen varit en viktig utgångspunkt. Kapacitetsutredningen genomfördes på 
uppdrag av regeringen under 2011-2012 och syftade till att beskriva kapacitetsbristerna i 
det svenska transportsystemet. Detta gäller både järnväg och väg men även inom sjöfart. 
Vid prioriteringen av investeringsåtgärder har bedömningen i Kapacitetsutredningen 
getts stor tyngd. 

Infrastrukturpropositionen och direktivet för åtgärdsplaneringen 
I direktiv för åtgärdsplaneringen anger Regeringen som nämnts ovan, att nu gällande 
infrastrukturplan 2010-2021 har hög prioritet samt pekar ut ett antal investeringsåt
gärder som bedöms viktiga för infrastrukturen i Sverige. Speciellt nämns ny stambana 
for snabbtåg på delen Järna-Linköping på Ostlänken och forsta etappen på Göteborg
Borås, delen Mölnlycke-Bollebygd. Även åtgärder for gruvindustrin i norr i området 
kring Pajala och i Bergslagen har pekats ut i direktivet med hög prioritet. 

Övriga prioriterade behov 

Som en effekt av samhälls- och trafikutvecklingen identifieras fortlöpande nya behov av 
åtgärder i Trafikverkets verksamhet. I arbetet med planfOrslaget har därfor även nya 
behov inventerats som inte täcks in av gällande plan, Kapacitetsutredningen eller av 
regeringens utpekanden. Det kan röra sig om åtgärder för förbättrad arbetspendling och 
trafiksäkerhet eller sådana som fOljer av etablering av nya bostads- och verksamhetsom
råden. 

Underlag tör urval och prioritering 

Anläggningskostnadskalkyler 
För nya investeringsåtgärder och för investeringsåtgärder i befintlig plan där väsentliga 
förändringar skett har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt en metod som 
kallas osäkerhetsanalys enligt successivprincipen. För investeringsåtgärder där det re
dan fanns aktuella kalkyler har en prisnivåomräkning skett av dessa kalkyler. 
För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där inriktningen är 
mer osäker har en förenklad modell som benämns Grov Kostnadsindikation, använts för 
kalkylering. Prisomräkning till planens prisnivå (2013) har gjorts med Trafikverkets 
investeringsindex för väg och järnväg. 

Stråk och prioriterade brister 
Ett arbete har genomförts för att identifiera viktiga regionala och nationella stråk liksom 
vilka viktigare brister som finns utmed dem, se även "Resor, transporter och tillgänglig
het i hela landet - introduktionen till kapitel 10-15". En värdering och prioritering har 
skett av de regionalt redovisade bristerna utmed stråken utifrån olika användares behov, 
till exempel godstransporter och arbetspendling. 
Värderingen har sedan varit en viktig del av underlaget vid prioriteringen av enskilda 
investeringsåtgärder. På så sätt har ett större fokus kunna läggas på den lokala, regiona
la och nationella funktion varje enskild åtgärd har utifrån ett helhetsperspektiv. Inom 
speciellt järnvägs- och sjöfartsområdet kan detta synsätt vara avgörande för att uppnå 
en effektiv systemfunktion. 
Inom vägområdet är systemaspekten ofta mindre framträdande, merparten av trafikflö
dena är lokala och i någon mån regionala. De behov långväga godstransporter på väg 
har, tillgodoses med några undantag genom ett kapacitetsstarkt vägnät. 
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Samhällsekonomiska bedömningar 
För flertalet investeringsåtgärder i befintlig plan som ännu inte byggstartats och för nya 
förslag till investeringsåtgärder har nya samhällsekonomiska analyser och samlade ef
fektbedömningar genomförts. En separat underlagsrapport har upprättats som beskri
ver detta mer i detalj. 

Nationell trafikledning för järnvägen - bättre trafikledning och trafik
information 
I dag är Trafikverkets trafikledning uppdelad på åtta fristående regionala driftcentraler. 
Där finns tre olika fjärrstyrningssystem som inte kan kommunicera med varandra och 
som närmar sig slutet av sin förväntade livslängd. Cirka en sjundedel av järnvägen är 
styrd lokalt och övervakad av lokaltågklarerare. Nationell trafikledning är ett projekt 
som ger möjligheter att öka kapaciteten på anläggningen genom effektivare styrning och 
övervakning utan att bygga nyanläggning. Trafikledningsfunktionen ansvarar för att 
övervaka och leda tågtrafiken. Det innebär att: 

• övervaka att tidtabellen hålls 
• prioritera och utföra åtgärder när avvikelser inträffar, till exempel förseningar 
• samt leverera trafikinformation till resenärer och operatörer 

Trafikledningen har tydlig påverkan på hur väl järnvägssystemet fungerar och hur det 
upplevs, och påverkar även kapaciteten i systemet. 

I dag är Trafikverkets trafikledning uppdelad på åtta fristående regionala driftlednings
centraler. Där finns tre olika fjärrstyrningssystem som inte kan kommunicera med var
andra och som närmar sig slutet av sin förväntade livslängd. Cirka en sjundedel av järn
vägen är styrd lokalt och övervakad av lokaltågklarerare. 
Nationell trafikledning syftar till att utveckla ett gemensamt fjärrstyrningssystem för 
hela landet. Det innebär för den operativa trafikledningen att alla bandelar är möjliga att 
manövrera från valje plats som trafikstyrning bedrivs från. 
Det blir möjligt att arbeta med trafikledning på samma sätt över hela landet och med 
fcirbättrat beslutsstöd för den operativa personalen. Det innebär i sin tur ökad kapacitet 
och punktlighet, och en ökad robusthet vid driftstörningar. Bland annat genom att han
teringen blir mer förebyggande. Förbättrad informationshantering och mer precisa tra
fikprognoser ger underlag för bättre trafikinformation, vilket underlättar för både rese
närer och tågoperatörer när störningar uppstår. 

KRAFT - järnvägens kraftförsörjning 
Järnvägens kraftförsöljningssystem för tågdrift är ihopkopplat och samkörs över hela 
landet. Den lokala utfonnningen och standarden påverkar systemet och därmed trafiken 
långt utöver den geografiska placeringen av anläggningen. Den har omedelbar påverkan 
på andra delar i systemet och hela systemets prestanda. Omvänt gäller att trafikökningar 
och infrastrukturförändringar inom ett geografiskt område kan kräva utbyggnader i 
andra delar av systemet. De anläggningar som främst berörs av utökad trafik är omfor
marstationer och överföringssystemet, det vill säga kontaktlednings- och matarlednings
systemet. 
Under perioden 2014 till 2025 fardigställs flera stora infrastrukturprojekt och enligt 
prognoser kommer den stora ökningen av tågtrafiken att fortsätta. För att klara kraftför
söljningen till den tillkommande trafiken kommer det att krävas förstärkningar av om
formarstationer. Förutom i storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg är be
hovet av förstärkningar störst i västra och södra Sverige. 
Överföringskapaciteten kan förbättras bland annat genom en uppgradering från ett så 
kallat BT-system till ett så kallat AT-system. Dessutom blir energiförlusterna i överfö
ringen lägre med AT-system. För banor där trafikökningarna fortsätter att vara stora 
rekommenderas därför uppgradering till AT-system, så att systemet långsiktigt blir ro
bust med hög tillgänglighet. 
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ERTMS i Sverige - nuvarande planer 
Signalsystemet ERTMS är en del av EU:s långsiktiga strategi för att standardisera järn
vägstrafiken och syftar till att skapa ett gemensamt europeiskt signalsystem aven ny 
generation. ERTMS står för European Railroad Trafflc Management System och ska 
underlätta gränsöverskridande transporter. 
För Sveriges del innebär det att sträckan Stockholm (Älvsjö) -Malmö (Pepparholmen), 
Hallsberg-Katrineholm samt Hallsberg-Mjölby utrustas med ERTMS senast år 2020 
som en del av Korridor B, Stockholm-Neapel. I ett tillägg diskuteras en utvidgning av 
den bindande ERTMS-planen till att omfatta det övriga TEN-T-nätet, core network. I det 
ingår, förutom Korridor B, även Vastkustbanan, Ostkustbanan, Stockholm-Oslo och 
Västra Stambanan. 
Planen kräver också att nyinstallationer och uppgraderingar av trafikstyrnings- och sig
nalsystem som fårfinansieringsstöd från EU måste göras med ERTMS. Nyajärnvägs
fordon som beställs efter den 1 januari 2012 eller som tas i drift efter 1 januari 2015 ska 
också vara utrustade med ERTMS. Samtliga fordon som ska trafikera ERTMS-nätet 
måste ha ny ombordutrustning som bekostas av operatörerna. 
Föreslagen ordning för utbyggnad är: 

• Korridor B Stockholm (Älvsjö)-Malmö (Pepparholmen), Hallsberg- Katrine
holm samt Hallsberg-Mjölby byggs ut med driftsättningar från 2017 till 2021 

och koordineras i den mån det är möjligt med Hallsberg-Degerön 
• Malmbanan byggs ut med driftsättningar från 2018 till 2021 

• Övriga landet byggs ut med driftsättningar från 2021 till 2035 
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11 Samband mellan internationell utveckling och 
långsiktig nationell planering 
Sveriges rika tillgångar till naturresurser, framförallt skog och malm, har varit en bas för 
vår internationellt konkurrenskraftiga exportindustri. Denna basindustri har fått en 
renässans under de senaste åren som ställer nya krav på transportsystemet. Det krävs ett 
innovativt tänkande för att kunna dra nytta av transportsystemets stordriftsfördelar. 
Sveriges geografiska läge på en halvö i norra Europa gör att stora delar av landet är om
givet av vatten och ligger långt från de stora marknaderna. Man brukar säga att vi har ett 
avståndshandikapp och detta kan vara en bidragande orsak till att Sverige positionerat 
sig som ett av de länder i världen som är ledande inom logistikområdet (se World bank, 
2012)'3. 

Internationella transporter ökar som en följd av förändrat konsument- och industribete
ende men också som en följd av befolkningsutvecklingen. VTI (2013)'4 konstaterar att 
det krävs en nationsövergripande infrastrukturplanering något som tydliggörs med kon
sekvenserna för svensk industri vid tågurspårningen på Jylland i november 2012. Sju km 
räls förstördes på den enkelspåriga sträckan. Svensk industri påverkades kraftigt av 
olyckan. 

Med undantag för basnäringarnas transporter så följs ofta person- och godstrafiken åt. 
Där många personer fardas - där fardas också mycket gods. Synergieffekterna av detta 
är tydliga. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid 
anslutningar till större hamnar och vid Öresundsförbindelsen. 

Handel 
Sverige har många framgångsrika storföretag med omfattande produktion i landet. Även 
vår varuexport från småföretag och vår tjänsteexport är omfattande. Den snabbt växan
de svenska tjänstesektorn har huvudsakligen behov av persontransporter. 

De länder vi handlar med är också i mycket hög utsträckning de länder som är mest 
betydelsefulla för personresor. 
Sveriges slörsta handelspartner sett ur ett världsdelsperspektiv är Europa. Sett till vär
det under perioden januari till mars 2013 kan man, baserat på SCB:s statistik, konstate
ra att Europa står för över 70 procent av den totala utrikeshandeln. Inom Europa står 
EU för ca 80 procent av handeln. Asien och Amerika är ungefar lika viktiga sett ur det 
ekonomiska exportperspektivet. Ser man däremot till importen är Asien mer betydelse
fullt. Om man ser till det ekonomiska värdet av import och export är Tyskland (ca 70 
mdr SEK) Sveriges viktigaste handelspartner följt av Norge (52 mdr SEK), Danmark (39 
mdr SEK), Storbritannien (35 mdr SEK), Finland (33 mdr SEK) och Nederländerna (32 
mdr SEK). Notera att uppgifterna enbart avser första kvartalet 2013. Riksbanken 
(2012'5) konstaterar att utvecklingen i tillväxtekonomiema har kommit att spela en allt 
större roll för svensk ekonomi. Ett normalt år exporteras inte mindre är 2/3 av de varor 
som produceras i Sverige. 
Export och import hänger ihop. De länder och regioner som vi exporterar mycket till 
tenderar också att vara stora avseende vår import. Exportindustrin är dessutom i hög 
utsträckning beroende av importflöden. Råvaror och produkter som exporteras förädlas 
och importeras. Globaliseringsrådet (2009") framhåller detta fenomen genom att skriva 
att "Produktion och export i ett land är beroende av import av insatsvaror och kompo 

13 Logistics Performance Index: Connecting to Compete 2012 

14 VTI notat 3- 2013. Godstransporter och samhällsekonomiska kalkyler. 
IS KIX-index avspeglar bättre Sveriges utlandsberoende, 
16 Globaliseringsrådet, 2009. Utvecklingskraft och omställningsförmåga-En globaliserad svensk ekonom i. Globaliserings
rådets kanslis slutrapport. 
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nenter frän andra länder. Faller efterfrågan på slutprodukten minskar också handeln i 
alla underliggande led". 

Resor 
Flera funktionella arbetsmarknadsregioner vidgas ut över landets gränser. Detta är sär
skilt tydligt i Öresundsområdet. Västra Sverige blir allt mer influerat av utvecklingen i 
Osloområdet. I norra delen av landet kan man inte minst ur ett gruvperspektiv se en 
framtida arbetsmarknadsregion som inkluderar Finland men också Norge och i viss mån 
Ryssland. Resor och transporter ökar också över landsgränserna i nordligaste Sverige 
med Malmfalten, Tornedalen och längs den finska och svenska Östersjökusten på ömse 
sidor om Haparanda - Torneå. Besöksområdena i norska och svenska fjällvärlden blir 
allt mer sammanhängande. Stockholmsområdet och andra storstäder i nordvästra Eu
ropa är viktiga europeiska centrum i internationella nätverk för exempelvis kvalificerade 
fOretagstjänster, vetenskaplig forskning, scenkonst eller finansiella tjänster. 
Sverige är en turismnation av rang". Detta gäller såväl nationell som internationell tu
rism/besöksnäring och såväl vinter- som sommarhalvåret. Turismens tydliga toppar 
under högsäsongen ställer stora krav på god framkomlighet. 
Svenskarna reser utomlands med alla trafikslag. Längre resor sker naturligtvis med flyg i 
hög utsträckning varvid Arlanda är Sveriges i särklass viktigaste flygplats. Kastrup har 
också fått en viktig roll för boende i södra delen av landet. Kopplingen via ett hub/stråk
system till andra stora internationella flygplatser gör emellertid att svenskar på sin resa 
ut i världen inte nödvändigtvis behöver passera Arlanda. Ökad konkurrens inom flyg
marknaden, inte minst genom lågprisflygets introduktion på marknaden har ökat såväl 
det nationella som det internationella resandet med flyg. Det har dessutom, under de 
senaste åren, blivit viktigare med kryssningsfartygens anlöp till svenska hamnar med 
ökad handel i hamnstäderna som följd. 
Tillväxtverket (2013)'8 konstaterar att utländska besökares resande till och i Sverige är 
mycket omfattande. Intäkterna från utländska besökare har vuxit snabbare än frän 
svenska besökare de senaste 10 åren. Majoriteten av besökarna kommer från Danmark, 
Norge och Finland. Av de totala antalet resor var omkring 80 procent av privat natur 
medan 20 procent var affarsresor. Undersökningen visar också att det vanligaste sättet 
for turister att komma till Sverige är med båt. En majoritet av flerdagsbesökarna anlän
der med flyg. Inom riket var Stockholms län det mest besökta området 2012 för såväl 
privat- som affarsresenärer. Hit kom 40 procent av privatresenärerna och 51 procent av 
affårsresenärerna. 
Ett tydligt tecken på den allt mer globaliserade värld vi lever i är universitetsstuderandes 
geografiska rörlighet. Många svenska studenter läser en del av sin studieperiod utom
lands och många utländska studenter läser någon termin eller läsår i Sverige. Detta 
kommer med all sannolikhet att påverka såväl framtida resandemönster, arbetsplatser 
som handelsmönster. 

Godstransporter 
Godstransporter sker i ett system där trafikslagen kompletterar varandra och ger flöde
na robusthet. Funktionen och effekterna av på vilket sätt transporterna sker är det pri
mära; inte trafikslagens andelar. Samrnodalitet, där trafikslagen utvecklas såväl var för 
sig som i samverkan, stödjer detta förhållningssätt. Detta är också en viktig grund i Tra
fikverkets arbete. 
De internationella godsströmmarna förutses komma att öka kraftigt på lång sikt. För att 
kunna möta den väntade transportefterfrågan måste sjöfartens möjligheter att hantera 
mer gods säkerställas. I synnerhet förväntas den relativa förändringen med handels-

l7 Transporter _ en viktig del av turismen · En rapport framtagen av HUI Research AB. 
18 Tillväxtverket IBIS 2012 - Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2012, inkommande besökare i Sveri
ge, Rapport 0157 Rev A 
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partners i Östeuropa öka dramatiskt. Det ställer ökade krav på såväl sjöfartens som på 
de landbaserade trafikslagens infrastruktur och tjänsteutbud. 
Järnvägsmarknaderna runt om i Europa fungerar på olika sätt och utifrån olika förut
sättningar vilket komplicerar internationella transporter. Detta framhålls t ex av VTI 
(2012)'9. När infrastrukturen utanför Sveriges gränser förbättras ökar framkomligheten 
och flaskhalsarna i systemet flyttas - ibland vidare i det internationella systemet, ibland 
in i Sverige. Danmark satsar bland annat på ny järnväg Köpenhamn-Ringsted, dubbel
spår på sträckan Vamdrup-Vojens på Jylland och, förstås, Fehmarn Bält med anslut
ningar. Effekterna för svenskt näringsliv väntas bli positiva. 
Sjöfartens vikt för effektiva internationella transporter kan knappast överdrivas. Sverige 
har ett stort antal hamnar. Internationell trafik är viktig för det stora flertalet av dessa. 
När ED 2011 redovisade ett förslag till TransEuropeiskt Nätverk för transporter (TEN-T) 
som inkluderar stomnät (core network) och ett övergripande nät (comprehensive net
work) återfanns fem svenska hamnar med statusen "core" (Göteborgs Hamn, Stock
holms Hamn, Trelleborgs Hamn, Copenhagen Malmö Port (CMP) och Luleå Hamn). 
Alla dessa har avgörande betydelse, om än i olika segment, för den internationella trafi
ken och för det svenska näringslivets möjligheter att vara konkurrenskraftig på den glo
bala marknaden. Samtidigt är många andra hamnar också mycket viktiga för att syste
met ska fungera på ett tillfredsställande sätt. 
Den norska, finska och i viss mån ryska transittrafiken genom Sverige är omfattande. 
Inte sällan kallas Göteborgs hamn för Norges viktigaste hamn. På motsvarande sett kan 
man konstatera stora, och ökande, svenska intressen i t ex Narviks hamn. Denna hamn 
är oerhört viktig för den svenska gruvnäringen. 
Inlandssjöfarten lyfts ibland som ett område med stor potential i Sverige. Det finns ing
en enad bild som stärker detta påstående enligt VTI (2012). Möjlighet att introducera 
denna typ av transporter i Sverige begränsas, enligt VTI, av att Sverige är avgränsad 
fysiskt från de inre vattenvägarna i EU. 
Distanshandel i form av e-handelblir allt viktigare. Det är troligt att denna form av han
del kommer att ha en allt större påverkan på hur handel sker och hur handeln påverkar 
transportströmmarna i framtiden. Provrummen flyttar hem vilket leder till fler och mer 
betydande returtransporter. Svensk Handel (2013)'° skriver att distans- och e-handeln 
är högst global. Mer än 1/3 av de svenska e-handelsfåretagen har försäljning till utlandet 
och 60 procent av konsumenter har handlat från en utländsk webbshop. 

Policy och regelverk 
Den internationella utvecklingen inom infrastruktur och transporter är ett viktigt under
lag för överväganden inom den långsiktiga planeringen av transportsystemet. Trafikver
kets internationella verksamhet är i första hand inriktad på Sveriges ED-arbete och an
nan internationell verksamhet baserad på regeringsbeslut. I andra hand riktar den sig 
mot områden där internationell verksamhet är en förutsättning för kostnadseffektiva 
lösningar, till exempel inom långsiktig infrastrukturplanering. Trafikverket deltar också 
i gränsregionala och transnationella samarbetsprojekt inom transportområdet, exem
pelvis sådana som delfinansieras av ED via Interreg. 
Valet av transportslag i Sverige påverkas i hög utsträckning av förutsättningarna som ges 
på den internationella arenan. Nationella och internationella regler påverkar sättet på 
vilket transporter sker. Nationella särregler påverkar inte bara det landets transporter 
utan också transporter som sker i annat land. En orsak är att omlastning och terminal
hantering är kostnadsdrivande. 
Sverige påverkas givetvis i mycket hög grad av regelverken som sätts på internationell 
nivå. Detta kan i vissa fall vara fördelaktigt och i andra fall mindre fördelaktigt. Ett aktu
ellt exempel är svaveldirektiven och ett annat är efterlevnaden och tolkningen av cabota
gereglerna . 

19 VTI rapport 752 (2012), Kartläggn ing av godstransporterna i Sverige 
20 Svensk handel 

79 



EU:s pågående arbete med nya initiativ och lagförslag som kommer att påverka det 
svenska transportsystemet inkluderar bland annat: 

• revideringen av riktlinjer Transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 
• finansiering av TEN-T - Connecting Europe Facility 
• 4:ejärnvägspaketet 
• revidering av EU direktiv om tunga (väg)fordons mått och vikt 
• Ny förordning fardskrivare (väg) 
• flygplatspaketet 
• Bluebelt (sjöfart, hamnar, övervakning) 
• Single Sky II 
• revidering av EU:s Östersjöstrategi samt handlingsplan 
• revidering av strukturfonderna, det vill säga Interreg, Östersjöprogram, Norsjö-

program 
En överenskommelse uppnåddes nyligen efter trepartsförhandlingar mellan Europapar
lamentet, rådet och EU-kommissionen om förslagen att fram till 2030 omvandla det 
nuvarande lapptäcket av europeiska vägar, järnvägar, flygplatser och kanaler till ett en
hetligt transportnät (TEN-T). Syftet med EU:s nya infrastrukturpolitik är att skapa ett 
verkligt nät och inte längre bara vara inriktad på isolerade projekt. 
Den finansiering som ställs till förfogande för transporter inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (för perioden 2014-2020) kommer att fokusera på detta stom
nät. TEN-T-stomnätet (Core Network) kompletteras med ett anslutande nät på regional 
och nationell nivå. Detta kommer huvudsakligen att finansieras av EU-länderna. Trans
portnätet kommer att bidra till säkrare transporter och mindre trafikstörningar samt 
smidigare och snabbare resor. Trafikverket genomför vissa förberedelser för detta, till 
exempel åtgärdsvalsstudie Luleå farled, ERTMS på Malmbanan samt StockllOlm
Malmö, Katrineholm-Hallsberg och Hallsberg - Mjölby. 
EU:s strategi för Östersjöregionen har fått tre nya övergripande mål: rädda havsmiljön, 
integrera Östersjöregionen och öka välståndet. Samtliga tre mål åtfoljs nu av ett antal 
mer specifika delrnål och indikatorer. Avsikten med denna förändring är att stärka stra
tegins tydlighet och fokus. Kommissionen har tagit fram en ny handlingsplan för att 
genomförandet av Östersjöstrategin på ett tydligare sätt ska införlivas i utformningen av 
nästa periods olika EU-program. Trafikverket stödjer regeringskansliet i arbetet med att 
samordna arbetet inom transportområdet. Det transnationella Östersjöprogrammet har 
nyligen reviderats och kommer med största sannolikhet att få en central roll för bedöm
ningar av prioriterade åtgärder i transportsystemet att delfinansiera via olika EU
program inom ramen för EU:s Östersjöstrategi under kommande programperiod 2014-
2020. The Nortbern Dimension Partnership on Transportation and Logistics (NDPTL) 
fyller motsvarande funktion för prioritering av åtgärder som även berör EU:s grannlän
der i Östersjöområdet; Norge, Ryssland och Vitryssland. 

Transportkorridorer 
Infrastrukturella investeringar utanför Sveriges gränser kan få en avgörande betydelse 
för det nationella godstransportsystemets funktion. Den kommande fasta forbindelsen 
över Fehmarn Bält är ett sådant exempel. Den positiva effekten for svenskt näringsliv 
kommer troligen att bli betydande. Framför allt kan man vänta sig att effekten blir stor i 
Öresundsområdet i samband med övriga infrastrukturella satsningar i området. 
Förhållandet när det gäller stabila nationella godskorridorer återspeglas till stor del även 
när det gäller vår utrikeshandel. Både inhemskt och i utrikeshandeln visar det sig att ett 
begränsat antal korridorer hanterar en stor del av de totala godflödena. Som ett sätt att 
skapa ökat fokus på hållbarhet i transportsektorn, och med särskilt fokus på de korrido
rerna, har EU myntat begreppet "Gröna korridorer"". Sverige har varit ledande inom 
arbetet. I den samverkan som krävs mellan fordon, infrastruktur, logistik/affarsmodell 

.1 Trafikverket, Sjöfartsverket och VINNOVA arbetar med ett regeringsuppdrag inom området som avslutas 2012. 
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och policy /regelverk har Sverige haft en god grogrund i den omfattande samverkan som 
sker i samverkan mellan myndigheter, akademi och näringsliv (triple-helix). 
Kommissionen har beslutat att skapa nio godskorridorer i ett europeiskt järnvägsnät. En 
korridor rör Sverige och den har sträckan Stockholm-Malmö-Köpenhamn-Hamburg
Innsbruck-Verona-Palermo. Syftet med godskorridorerna är att underlätta rörlighet för 
varor genom Europa och stärka näringslivets konkurrenskraft. Senast den 9 november 
2015 ska korridoren som rör Sverige vara klar för trafik. 
EV-kommissionen presenterade i början av 2013 det fjärde järnvägspaketet. Kommis
sionen föreslår bland annat en marknadsöppning för nationell passagerartrafik för att 
främja konkurrens på och om spåren. Om paketet genomförs kommer det att påverka 
järnvägsmarknaden och sannolikt öka efterfrågan på kapacitet, särskilt i de mest trafike
rade stråken. 

Gränsregionala förbindelser 
Ser man till landets olika regioner så är det internationella resandet och de internatio
nella godsströmmarna påtagliga överallt. Givetvis är de transporter som sker i en region 
kopplade till andra regioner. In- och utflödet av gods i Stockholmsområdet sker till ex
empel från Sveriges västra och södra region i stor omfattning. Lika lite som godset och 
passagerarna känner en regional indelning lika lite märker man aven nationell indel
ning. 
Exempelvis kan man sett ur ett regionalt perspektiv konstatera att Öresundsregionens 
goda resandeutveckling inom kollektivtrafiken förväntas fortsätta. Sydvästra Skåne och 
Köpenhamnsregionen bildar tillsammans Skandinaviens största storstadsregion. Integ
rationen med Köpenhamn och Danmark har ett decennium efter öppnandet av Öre
sundsbron överträffat prognoserna och varje dag reser 90 000 personer över sundet. 
Öresundsregionen förväntas få en kraftfull utveckling när det gäller såväl gods- som 
persontransporter. Tillkomsten av Fehmarn bältforbindelsen kommer att öka både väg
och järnvägstrafiken i Öresundsregionen. 
Genom södra Sverige passerar en betydande del av näringslivets godstransporter med en 
stor andel transittrafik till flera av våra viktigaste exportmarknader via det övergripande 
väg- ochjärnvägsnätet samt via centrala kombiterminaler och hamnar. 
En fast förbindelse mellan Danmark och Tyskland via Fehmarn Bält bedöms vara fardig 
2020. Förbindelsen medför bättre förutsättningar för långväga järnvägstrafik från Öre
sundsregionen, genom Danmark och mot Tyskland. Kompletterande åtgärder krävs i det 
omgivande transportsystemet för att skapa optimal nytta av förbindelsen och möjligen 
även en fast forbindelse mellan Helsingborg och Helsingör 
Den västra regionen har mycket omfattande godstransporter eftersom Göteborgs hamn, 
som är landets och Skandinaviens i särklass största hamn, ligger där. Både nationell och 
internationell transittrafik är mycket betydande. Den västra regionens betydelse för 
godstransporter bedöms fortsättningsvis vara stor och ökande. Detta gäller alla trans
portslag. Både E20 och Vastra stambanan har pekats ut som nationellt viktiga och ro
busta godsstråk. Just behovet av robusta godsstråk med hög redundans och robusthet är 
synnerligen viktigt för regionen och nationen. Det räder bristande tillgänglighet för 
långväga/internationella kollektiva personresor Göteborg-Oslo och Trollhättan-Oslo 
Restiden med tåg är för lång for en integrerad gränsöverskridande arbetsmarknad. På 
samma sätt är restiden med tåg på sträckan Göteborg/(Köpenhamn)-Oslo är också för 
lång för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ gentemot personbil- och flygtrafiken. 
Det finns en stor potential i hela stråket för ett mer integrerat näringsliv, vilket ställer 
krav på effektivare hållbara pendlings- och tjänsteresor. 
På längre sikt kommer den östra regionen men också andra regioner som t ex Mitt att 
påverkas starkt av den ovan nämnda förutspådda kraftigt ökande handeln med östra 
Europa. Härvidlag förutses sjöfarten spela en nyckelroll. Mer gods kommer att behöva 
hanteras på Mälaren men också vidare ut i Östersjön. Med de i närtid kommande kraven 
från svaveldirektivet kommer det att vara viktigt att kunna hantera större och moderna
re fartyg for bättre funktionalitet, miljöprestanda och flexibilitet vad gäller godtranspor
ter på sjö. Exempelvis planeras i Luleå hamn en utökning av farledsstandarden för att 
klara större fartygsstorlekar för att effektivisera malmtransporterna till bland annat 
Europa. 
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Alla regioner i Sverige har betydelsefulla hamnar som kan komma att spela en allt vikti
gare roll i framtiden. Ett exempel vid sidan av de fem Core-hamnarna är Södertälje 
hamn som kan bli en allt viktigare kugge för internationella förbindelser. 
Flyget är av stor betydelse for passagerare men ocksä fOr frakten mätt i ekonomiskt vär
de. Mänga hubbar i systemet har påverkan längt utanför den region de ligger i. Ett ex
empel är Hallsberg där vi finner norra Europas största rangerbangärd. Terminalen är 
del i Göteborgs hamns railportsystem och kopplingen till sjöfarten och de internationella 
transportf]ödena blir därmed tydlig även mitt i landet där vi finner Hallsberg. 
I Stockholmsområdet finns ett stort antal nationella och internationella mälpunkter och 
marknader. Det tillväxtdrivande näringslivet är till stor del internationellt baserat sam
tidigt som det gynnas aven stark regional och nationell marknad. Stockholmsområdet 
har omfattande produktion av högvärdigt exportgods. En allt större del av landets och 
storstadsregionernas befolkning har därtill släkt och vänner i andra länder. Sammanta
get medför det att den internationella tillgängligheten till och från Stockholm är betydel
sefulla bland annat fOr näringslivet, akademi- och forskningsvärlden, varuforsörjningen 
och för Sverige som turistnation såväl som för enskilda stockholmare. Detta speglas 
exempelvis av att Arlanda är Sveriges i särklass största internationella flygplats, för både 
personresor och fraktgods. Varuförsörjningen sker i huvudsak landvägen via hamnarna i 
Göteborg och södra Sveri&e. Stockholm planerar en stor hamnutbyggnad i Norvik eNy
näshamn). I takt med att Ostersjöhandeln ökar kan dock godsströmmarna österut mot 
Ryssland och Baltikum komma att öka. De ökade sjö- och flygtransporterna ställer krav 
på väl fungerande landlänkar till hamnar och terminaler. 
I mellersta Sverige pågår mycket arbete såväl fOr den viktiga turismj besöksnäringen 
som for att planera för att kunna hantera framtidens godsflöden. I detta perspektiv är 
flyget en viktig spelare. Arbetet i mellersta Sverige handlar också om att utveckla de öst 
- västliga förbindelserna i norra Europa samt att identifiera och avhjälpa flaskhalsar i 
systemet. 
I den norra regionen kretsar mycket kring besöksnäringens samt skogs- och gruvnäring
arnas växande behov av infrastruktur och transportlösnjngar. Det ökade trycket på 
malm transporterna ställer nationellt krav på framfOrallt Malmbanan och Luleä hamn, 
men också internationellt på Ofotenbanan och Narviks hamn ej Norge). Transporterna 
av malm forväntas fortsätta att öka och det är inte otroligt att betydande volymer från 
Finland och kanske tili och med Ryssland kan komma att gå som transit genom Sverige 
till och frän Narvik i framtiden. På sikt kan nya farleder komma att öppnas genom Norra 
Ishavet. Till skillnad från i Öresundsregionen är norra Sveriges och Finlands regioner 
separerade med undantag för HaparandajTorneå regionen. Den tidigare väl fungerande 
länken mellan Umeå och Vasa har fOrsämrats sedan fårjeverksamheten mellan städerna 
minskat och på järnvägen leder spärviddsproblematiken i HaparandajTorneä både till 
att godstrafiken hämmas och att en framtida persontrafik mellan Luleå-Uleåborg försvå
ras. 

Viktiga internationella samband 
I detta avsnitt belyses några viktiga internationella kopplingar till transportsystemet i 
Sveriges geografiska närhet med fokus på landinfrastrukturen. Skulle motsvarande skett 
med fokus på sjöfarten och luftfarten skulle det globala perspektivet blivit tydligare. 

1 Nordnorge - Norra Sverige - Bottenhavet - Finland - Ryssland 
Stråket har stor betydelse för rävaruflöden såsom skog och malm men även fisk. Stråket 
förbinder de svenska Malmfålten med Narvik och Luleä . Det finns också möjlighet att 
transportera varorna mot t ex Murmansk men detta är främst ett alternativ för de finska 
och ryska volymerna. I Norges långsiktiga transportplan planeras forbättringar på Ofo
tenbanan. Framtida omfattande transittrafik kan inte uteslutas. Personresandet i korri
doren kan betraktas som mindre omfattande. 

2 Finland-Sundsvall-Östersund-Trondheim 
Sträket hanterar svensk importjexport men ocksä transittrafik Finland- Trondheim. Det 
är betydelsefullt för arbetspendlingen, den regionala godstrafiken och besöksnäringen. 
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Järnvägen utgör en del av Mittbanan samt Meråkersbanan på den norska sidan om riks
gränsen. Förbättringar på Meråkersbanan ligger i den norska transportplanen för perio
den 2014-2023. 

3 Helsingfors/Abo--Stockholm-Oslo 
Stråket används dels för internationella men framför allt för mellanregionala personre
sor och godstransporter. Bland produkterna märks styckegods och fisk. Långväga ar
betspendling fcirekommer och även annat resande mellan Oslo - Stockholm - Finland. 
Tåget mellan Oslo och Stockholm är idag inte tidsmässigt konkurrenskraftigt gentemot 
personbil(buss/flyg. Färjetrafik Stockholm - Åbo/Helsingfors viktig för både gods och 
passagerare. På den norska sidan planeras förbättringar på E18 som kommer att bli en 
mötesfri väg. 

40slo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn-kontinenten 
Västra Sverige är centralt för import och export av varor och gods till och från Sverige 
men också för Norge och Finland. De nationella väg- ochjärnvägsstråken i väst knyter 
Norge och Sverige till kontinenten via hamnarna längs kusten och förbindelserna till 
Öresundsregionen. Även på denna del i den Nordiska Triangeln har järnvägen svårt att 
konkurrera med bil/flyg ur ett tidsperspektiv. J den norska transportplanen planeras 
dubbelspår sträckan Sandbukta - Moss - Såstad samt åtgärder på E6 Svinesund - Oslo. 
I Danmark planeras kapacitetsökning på banan Köpenham - Ringsted. Fehmarn Bält
förbindelsen planeras öppnad för trafik år 2020. 

5 Stockholm-Skåne--kontinenten 
Från Stockholm via södra Sverige transporteras en betydande del av näringslivets gods
transporter till flera av våra viktigaste exportmarknader via väg- och järnvägsnätet samt 
via kombiterminaler och hamnar. Godsunderlaget är mycket brett. Stråket fyller också 
viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism. 

6 Stockholm som internationell målpunkt 
De internationella förbindelserna till och från Stockholm är betydelsefulla för näringsli
vet, akademi- och forskningsvärlden och Sverige som turistnation. I länet finns landets 
största knutpunkter i transportsystemet, Stockholms central och Arlanda. Som en direkt 
följd av att vara landets i särklass största konsumtionsområdet är godstransporterna till 
och inom regionen omfattande. Framför allt är det konsumentprodukter i olika former. 

7 Västkusten-kontinenten-världen 
Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med cirka 11 000 fartygsanlöp om året. 
Det är också landets enda transoceana hamn. Nära 30 procent av svensk utrikeshandel 
passerar här. Göteborgs Hamn har ett mycket omfattande linjeutbud till viktiga import
och exportmarknader världen över. Förutom en tät trafik till och från länder i Europa 
finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. Göteborg blir också ett allt viktigare mål 
för kryssningsfartyg. Railport Scandinavia kallas järnvägspendlarna till och från Göte
borgs Hamn, ett system med många godsterminaler i Sverige och Norge. Tack vare tåg
pendlar kan stora mängder gods snabbt och effektivt nå hamnens kunder. Hamnens 
Railportsystem och dess kopplingar med direktanlöp från bland annat Amerika och Asi
en ger en mycket stor bredd på verksamheten. Stordriftsfördelarna är tydliga och gynnar 
landet och industrin som helhet. Även personresandet är omfattande med alla trafikslag. 

8 Sydsverige-Östeuropa 
Med en ökande östorienterad handel kommer sydöstra Sverige att spela en mer strate
gisk roll än tidigare. Detta gäller såväl oförädlade som förädlade produkter. Även arbets
relaterat och fritidsrelaterat personresande förväntas öka. Transittrafiken mellan fram
för allt Ryssland och nordvästra Europa förutses öka. 
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_ Stråk 1 Nordnorge-Norra Sverige-Bottenhavet-Finland-Ryssland 

_ Stråk 2 Finland-Sundsvall-Östersund-Trondheim 

_ Stråk 3 Stockholm-Oslo 

_ Stråk 4 Oslo-Göteborg-Malmö-kontinenten 

_ Stråk 5 StockhoJm-Malm6-kontinenten 

_ Stråk 6 Stockholm som internationell m.\lpunkt 

Strik 7 V.1stlrusten-kontinenten 

_ Stråk 8 Sydsverige-Östeuropa 

Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans jOr internationella gods- och person
transporter. Stråken baseras påjlödenas betydelse ur ett regionalt, nationellt och in
ternationellt hänseende. 
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Resor, transporter och tillgänglighet i hela landet 
- introduktion till kapitel 12 - 17 
I kapitel 12 till n redovisas en sammanställning av prioriterade brister i förhållande till 
de transportpolitiska målen samt ett urval av planerade åtgärder. Beskrivningen begrän
sas till den infrastruktur som omfattas av den nationella planen och kopplas till funktio
nella stråk och områden som utgör rese- och transportrelationer. De omfattar i regel 
både vägar och järnvägar och ibland också hamnar och farleder. 
De brister som redovisas är de som bedöms som mest prioriterade att åtgärda. För att 
komma till rätta med brister i transportsystemet finns ett antal olika åtgärder att tillgå. 
En effektiv lösning på en brist kan innehålla åtgärder från flera av fyrstegsprincipens 
steg och kan ske samtidigt eller under olika delar av perioden. Genom att samlat redovi
sa olika former av åtgärder som lösningar på en brist synliggörs möjligheten att utveckla 
transportsystemet med utgångspunkt i god resurshållning och en hållbar samhällsut
veckling. 
I planförslaget redovisas "Urval av åtgärder", "Namngivna åtgärder" och "Namngivna 
brister". Namngivna åtgärder och brister har en beräknad eller uppskattad åtgärdskost
nad på 50 miljoner kronor eller mer. Under "Urval av åtgärder" presenteras ett urval av 
åtgärder med en kostnad på mindre än 50 miljoner kronor. 

• En nanmgiven åtgärd är känd till utförande, kostnad och samhällsnytta. 
• För en namngiven brist finns viss kunskap om bristen men den behöver utre

das djupare, exempelvis med åtgärdsvalsstudier, vad gäller behov, möjliga lös
ningar, kostnad och samhällsnytta. Medel finns avsatt i planen för genomföran
de av fördjupade utredningar för namngivna brister som finns angivna i planen 

I planen finns också cirka 2 miljarder kronor för att börja åtgärda de namngivna brister 
som efter utredning prioriteras högst. PriOlitering sker utifrån samma kriterier som 
gäller för de namngivna åtgärderna. De åtgärder som kommer att rymmas under plan
perioden utgörs till största delen av enklare steg 1-3 åtgärder. Utredningarna innebär 
också att vi kommer att ha ett bättre underlag till kommande planeringsomgång. 
Tanken bakom arbetet med namngivna brister är att skapa bättre förutsättningar för att 
arbeta med fyTstegsprincipen för större brister där en evcntuell1ösning med invester
ingsåtgärder kan ligga långt bort i tid. En bredare analys kan göras tillsammans med 
olika aktörer för att tydliggöra vad bristerna består av och hitta de bästa lösningarna. På 
så sätt kan dellösningar som kan vara genomförbara i närtid identifieras samtidigt som 
alltför tidiga låsningar i stora investeringsåtgärder undviks. 
När eventuella behov av fysiska åtgärder över 50 miljoner kronor har identifierats kom
mer de att ligga till grund för prioritering av vad som ska inrymmas i den årliga revide
ringen av projekteringsplan som beskriver vilka åtgärder som ska kunna byggstarta 
inom 4-6 år. De ligger också till grund för den årliga revideringen av den genomförande
plan som beskriver vilka åtgärder som ska byggstarta inom den närmaste treårsperio
den. Denna process med årliga beslut innebär rent principiellt att det finns en stor flexi
bilitet genom att det finns möjlighet att prioritera åtgärder som relativt snabbt behöver 
komma till utförande. 
Förklaring på förkortningar i tabellerna: 

• "Å VS" för åtgärdsvalsstudie 
• "x" tidsperioden från byggstart till öppnande för trafik oavsett finansieringsal

ternativ 
• "u" när det finns kostnader för utredning och projektering 

Sammanställningen är uppdelad i geografiska områden: 
• Kapitel 10 - norra Sverige 
• Kapitel 11 - mellersta Sverige 
• Kapitel 12 - östra Mellansverige 
• Kapitel '3 - Stockholm 
• Kapitel 14 - västra Sverige 
• Kapitel '5 - södra Sverige 
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12 Atgärder som förbättrar resor, transporter och 
tillgänglighet - norra Sverige 

Norrbottens och Västerbottens län har ett centralt geografiskt läge i Barentsregionen och 
har kommuner med olika egenskaper och förutsättningar. En stor del av befolkningen är 
koncentrerad till kusten. I länen finns expansiva tätorter, stads- och universitetsliv, ut
bud av kultur och idrott, obefolkade fjällområden, glesbygd och landsbygd. Umeå och 
Luleå är motorer i länen och regionen har god tillväxt. Lycksele, Kiruna och Gällivare är 
städer med viktiga samhällsfunktioner. Avstånd och restider till samhällsservice och 
arbetstilIfåIlen blir ofta långa, även i den mer tätbefolkade kustregionen. Vägarna är ofta 
både transportstråk och lokalväg genom mindre samhällen, vilket ger konflikter mellan 
tunga fordon och oskyddade trafikanter. Ett väl fungerande transportsystem är en förut
sättning för länens funktion och tillväxt. 
Besöksnäringen i Norrbotten planerar för en fördubbling av omsättningen fram till slu
tet av 2020. God tillgänglighet med flyg, även till inlandet, fungerande nattågstrafik och 
god standard på det mindre vägnätet är viktigt i sammanhanget. Vindkraften i båda 
länen är under snabb utveckling. Detta kräver tillgänglighet till hamnar och den infra
struktur för dispenstransporter som behövs under etableringsfasen. Även skogsbruket är 
utbrett i båda länen. De största virkesvolymerna transporteras i väst-östlig riktning på 
väg. För skogsbolagen är det viktigt att det finmaskiga och lågtrafikerade vägnätet har 
sådan bärighet att de snabbt kan få ut råvaran. Norra Sverige har stor betydelse för att 
EU ska kunna säkra egen försörjning av råvaror, 90 procent av all europeisk järnmalm 
utvinns i Norrbottens län. Gruvnäringen i Malmfålten expanderar kraftigt och nya gruv
etableringar planeras i flera kommuner såsom Pajala, Kiruna, Jokkmokk och Storuman. 
Gruvnäringen är beroende av väl fungerande transporter på anpassad infrastruktur. 
Om större avbrott uppstår på Stambanan genom övre Norrland, norr om Vännäs, finns 
behov av alternativa transportmöjligheter. Sjötransporter och Inlandsbanan är exempel 
på alternativ som säkerställer ett robust transportsystem från och till norra Sverige. 
På senare år har det genomfarts utredningar av ny kustnära järnväg mellan Umeå och 
Luleå, Norrhotniahanan. Banan syftar till att förbättra kapacitet, robusthet och arhets
pendling genom att komplettera det nuvarande enkelspåret i inlandet. Norrbotniabana 
har låg samhällsekonomisk lönsamhet och har inte kunnat prioriterats i förhållande till 
andra åtgärder i planen. 
Förutom de brister och åtgärder som presenteras här finns det identifierade behov av 
åtgärder som behöver utredas djupare innan Trafikverket föreslår hur de ska prioriteras. 
Arbete med mer generella åtgärder görs också. Exempel på detta är utveckling av nät
verk för stöttande av framtagande av kommunala trafikstrategier (TRANA), Mobility 
management åtgärder för att minska kortväga bilresor och främja kollektivtrafik och 
samåkning i de större kuststäderna, årlig översyn av prioritering för fartkameror, ut
veckling av system med samåkningsparkeringar samt åtgärder i syfte att minska vilt
och renpåkörningar. 
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_ Stråk 1 Umeå~Haparanda 

_ Stråk 2 luleå-Kiruna (Narvik) 

NORRBOTTENS 
LAN 

_ Stråk 3 Umd-Storuman (Mo J Rana) 

_ Stråk4 ÖStersund-Storuman-Gällivare-Karesuaodo 

_ Strlk5 Kiruna-Kaunisvaara 
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Urval av prioriterade förbättringar Umeå-Haparanda 
Stråk 1, Umeå-Haparanda, består av E4, Haparandabanan och Stambanan genom övre 
Norrland. Stråket fårbinder kuststäderna och är viktig stråk för pendling och tillgänglig
het till samhällsservice. Kuststråket utgör också ett nationellt viktigt stråk får långväga 
gods. 

rval 8V bris ler och åtgArdsvalsstudler (ÄVS) 

Bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, främst c)1<Uster, då cykelbanor saknas på delar av E4 

Kapacitetsbris ter och brist i användbarhet på Järnvägssträckan (Holrnsund)-Umeå-Boden 

Trafiksäkerhetsbrister på trafikplatser längs E4 

Brister i elfekti>Jtelodl framkomlighet lAd gräns passagen på järnväg i Haparandarrorneå 

långa restid er mellan kuststäderna , framför allt norr om Umeå 

Kapacitetabrist och trängsel för lastblIstrans porterna på E4 och genom Skellefteå . 

Kapaciletsbristpå tvärbanan meltan Skellefteå och stambanan . 

Störningar på sträckan Luleå-Umeå på grund avföråldrad järnwgsanläggning . 

Bristi robusthet på luleå bangård samt kapadtelsbrist för efter1rågad persontrafik och avsaknad av 
lillgänglighetsanpassning 

Trafiksäkerhetsbrisl, mötesseparering saknas och korsande trafik på delar avE4 

Trafiksäkerhelsbrist då tre rastplatser för tung trafik och privatbilism saknas på E4 

Mljökvaliletsnormer ö..erskrids på grund av biltrafiken genom cenlnJmkäman i Umeå och Skellefteå 

UNS! av åtgärder under planeringsperioden -----

VillsttIn gse! \dg ocl1 jäm'l39 på ~ssa strackcr 

(AllS) 

(AllS) 

(AVS) 

(AllS) 

Mötesseparering 2+1 på väg E4 genom BörjelSJandetoch delen Kalix-Lappbäcken. Ge -.äg fIIeån-.Ai1tnäs, omb)9gnad av 
trafikplats Ersnäs. "";Itstängsel. 

Utb)9gnad avgång och C)t<elnätet längs väg E4 . 

Trafikstyrning med miljöinformation (IlS Umeå) 

Förbättrade sta~onsmiljöer, upprustning och tillgänglighetsanpassning I Vindeln, Van näs och PJvsb~ samt ny plattform i \Andein . 

Nya plattformar mm för persontrafik i Kalixoch Haparanda 

Kapacitetshöjande åtgärder på jäm lläg Umeå-Boden uijfTån åtgärdsvalsstudien "(Holmsund)-Umeå-Boden, kapacitets hOjande 
åtgarder på järnväg". 

amngi'KIa åtgärder 2014-16 2017-19 

E4 Bolliken-Rosllik. mötesli"i 2·q väg , 
E4 Töre-Kalix. möteshi 2+1 väg 

E41t:12 Umeå, nyringled runt Umeå , , 
E4 Ojäkneboda-B)9deå. mötesfri 2+1 väg 

E4 Salmis-Haparanda, mötehi 2+1 och 2+2 väg 

Namngi'KIa brister 2014-16 2017-19 

Inga namngi..oa brister på stråket 

Bedömning avk..ers ende bris ler efter 2025 

Brister i ijllgänglighet och trafiksakerhet mellan Umeå och Skellefteå på E4 , samt ölJriga återstående slrackor utan 
mölesseparering och planski lda trafikplatser. 

2020-25 

, 
, 

2020-25 

Långa resijder Il:Ing s kusten norr om Umeå, särskilt för kollektiwafiken, då järnväg saknas och hastigheten på väg sänks enligt 
nya inriktningen på ej mötesseparerade strackor 

Brister i framkomlighet och tätertsmiljö samtöverskridande avmiljökvalitetsnormer på E4 genom Skellefteå 

Kapacitetsbrister förvärras och brister I omledningsmöjligheterkwrstår på Stambanan genom öIJfe Nontand mellan Umeå 
och Luleå 

Fram komlighetsbrister brister. effektillitelllid järnvägens gränspassage i HaparandafTomeå (olika spåNdd) 

E4 bron öwr Kal iJlähen klarar ej frekvent förekommande dispenstransporterpga ej fullständig bärighet. 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna kommer att bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på vissa delar 
av E4 med åtgärder som mötesseparering, planskilda trafikplatser. Förbättrad trafiksä
kerhet för oskyddade trafikanter då utbyggnad av gång och cykelbanor samt anslutning
ar till kollektivtrafikanläggningar sker under planperioden. I Umeå fårdigställs ringleden 
vilket i kombination med ITS-åtgärder bidrar till bättre luftkvalitet och förbättrad fram
komlighet. På Stambanan genom övre Norrland mellan Boden och Umeå förbättras både 
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kapaciteten och punktligheten något tack vare trimningsåtgärder och spärbytet. Kollek
tivtrafiken mellan Luleå och Haparanda förbättras med åtgärder på Haparandabanan 
och för den spårbundna kollektivtrafiken i övriga stråket förbättras tillgängligheten i 
stationsmiljöer. 

Urval av prioriterade förbättringar Luleå-Kiruna-(Narvik) 
Stråk 2, Luleå-Kiruna (Narvik), består av ElO och Malmbanan. Stråket förbinder Malm
falten och kusten och är ett viktigt stråk för godstransporter, bland annat malmtranspor
ter men även godstransporter från Norge till Europa. Stråket är viktig för arbetspendling 
och ger tillgänglighet till samhällsservice. 

rval av brister och åtgärdswlsstudier (/\ ) 
Brister j kapacitet och effekU"':tel i luleå hamns farled samtfaneden på grund av ökande malmtransporter och svawldirektiwts 
införande 

Lång a restider med bil och koUektivlrafik,jämlläg Luleå - Kiruna och väg Gällivare - Kiruna 

Brister j framkomlighet på E1D 

Brister i punktlighet för gods- och persontrafik på Malmbanan och Et O, speciellt under'o1ntern 

Brister i stationsmiljöer då de flesta saknartillgänglighetsanpassning och plattfoffilar hartel höjd 

Brister i användbarhet och framkomlighetfö ros kyddade trafikanter då vägen främst ser ~II personbils- och godstransporters behov 

Brister i kapacitet för gods- och persontrafik på j.:lmväg sträckan Luleå-Riksgränsen, särskilt sträckan Kiruna-Riksgr.:lnsen 

Bristande omledningsmöjligheter för godstrafiken 

Låg trafiksäkerhet El0, skolbarn, vilt-,mötes - och singelol~or 

Bristande rastmöjligheter då rastplats saknas vid Kiruna 

rval avåtgärderunder planeringsperioden 

Ombyggnad avlånga baCkar och smal väg (plan och profil) på El0 bl a Muorjevaarabackarna , breddning av smala broar, Ge vag 
Skaulo. 

Trafikplats, mötes separering och b.:lrighetsåtgi:lraer på vag E1D, Svappavaara-Mertainen, Svappavaara-Pitkaj.:lrv. 

Tillbyggnad av 3e spår på Malmbanan i Kirunavaara . 

Förbättrade stationsmiljöer, upprustning och tillgängl ighetsanpassning i exempel\1s Murjek, Gä!lhare, Björkliden, Riksgränsen . 

Atgärder för att öka trafiks äkerheten. ex öo,ersyn av kors ning bl a E1 OlEl0 .0l , plan och profil i ~ttajärvi m.m . 

Fördjupad dialog med näringsli..etför anpassad 'o1nterWighållning längs väg El0. 

Atgärderför att minska risken för viltolyckor på vag E1 O, tex information om viltförekomst och stödutfordringar, siktröjningar vid 
\-iltstråklrenbctesom råden, ~mstäng~el mm 

Spårb}'l.e på Malmbanan str.:lckan GäUivare-KoskuUskulle 

Upprustning av kontaktledning samt hjälpkraft Malmbanan 

Namngivna Igarder 2014-16 

Malmbanan, ökad kapacitet 

Malmbanan, bangårdsförtängningar m .m . 

ElD inkl . Ll/370 Kirunafl.,.tten, flytt avväg EtO förbi Kiruna pga gruvans defonnationszoner 

Luleå-Riksgränsen-(Narvik), införande av ERTMS 

EtO Morjärv-Svartbyn, mötesfri 2+1 väg 

Namngi'ofla brister 

Kapacitets och effektivitetsbrisl i Luleå hamn kopplade till farteden , 

Kapacitelsbrister på Malmbanan, speciellt sträCkan Kiruna-Riksgrän sen . 

Bedömning av kvarstående bnster eller 2025 

Långa restider längs El D då hastigheten på delar av vägen sänks en ligt nya hastighets inriktningen . 

Brister i trafiksäkerhet samt framkomlighetför osk~dade trafikanter längs El0. 

, 
, 

" 

14- 6 

" 
" 

Brister i omfedning och sårbarhet vid trafikstopp på Malmbanan och ElD, speciellt delen Gällivare-Kiruna. 

Bristeri åkerinäringens arbetsmiljö längs 'o1ssa smala och backigal1<uf'.1ga partier avElO . 

Brister i robus thet på luleå bangård pga ställYE!rk som passerat tekniska livslängden . 
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Sammanfattning av effekter Luleå-Kiruna-(Narvik) 

Mellan Töre och Gällivare åtgärdas delen mellan Morjärv och Svartbyn där vägen är 
smalast. Vinterväghållningen förbättras och de värsta problembackarna för den tunga 
trafiken åtgärdas. Åtgärderna kommer att bidra till något ökad framkomlighet och 
minskad sårbarhet för sjuktransporter, godstransporterna och persontrafiken på delar 
av väg ElD. På Malmbanan genomförs spårbyten, kontaktledningsreinvesteringar, en 
rad bangårdar rustas upp och förlängs. ERTMS kommer införas under plan perioden 
vilket också innebär utbyte och uppgradering av ställverk på sträckan. Detta innebär en 
ökad kapacitet och en bättre robusthet och punktlighet. För resenärer förbättras till
gängligheten i stationsmiljöerna med anpassning av plattformshöjder, informationssy
stem och ledstråk mm. 
I Kiruna behålls dagens funktion på vägnätet då nya vägavsnitt byggs på grund av att 
LKAB:s gruvverksamhet påverkar väg ElO och väg 870. Detta finansieras av LKAB som 
är ersättningsskyldiga enligt minerallagen. 

Urval av prioriterade förbättringar Umeå-Storuman (Mo i Rana) 
Stråk 3, Umeå-Storuman (Mo i Rana), kopplar samman inland och kust i Västerbotten 
och är också en förbindelse till Norge. Stråket utgörs av El2 samt Tvärbanan. Stråket är 
viktig för godstransporter, arbetspendling och ger tillgänglighet till samhällsservice. För 
beskrivning av Stambanan Umeå-Hälinäs, se stråk 1. 

Urval avbnsteroch åtgardslI8lsstudier (AVS) ...;====:-

Brister i frarnkomlighetoch trafiksäkerhet längs E1 2, Holrn sund-riks gränsen 

Brister i bärighet och framkomlighet för malm transporter på väg E12 

Bristande cykelmöjligheter längs det mötesseparerade vägnätet 

Långa restider med bil och kollektivtrafik, främst E12 

Konflikt mellan godstransporter och besöksnäring, Hemavan - Tämaby 

Kapacitets- och punkUigh etsb rister påjämlläg Storuman - Umeå 

Bristande tillgänglighetsanpassning av ett antal stalionsmiljöer 

Bristande lrafiksäker1let och användbarhet för oskyddade trafikanter då parallella Ge-vägar i allmänhet saknas 

Bristande möjlighet till omledning avtrafik på järnväg och E12 

Bristande effektiV:tet i Umeå hamn, på grund av ökande transporter och sva...eldirektivets införande 

Låg trafiksäker1lel E12 med vilt-,mötes- och singelolyckor 

Bristande rastmöjligheter, två rastplatser saknas vid Bocksliden och .Ajaure 

Mycket olyckor med påkörning avren på lvärbanan Lycksele-HäUMs 

Överskridande av miljökvalitelsnorm (NOx) förekommer i Umeå och Lycksefe 

(AVS) 

lAVS) 
lAVS) 

Urval avålgärder under planering'~,;;pe~""·o;;;d"e";;--------------------------

Kapacitetshöj ande åtgärder på Tvärbanan Hällnäs-Storuman 

Atgärder för alt öka trafiksäkerheten ex sidoområdesåtgärder, åtgärder för oskyddade trafikanter främst C)i<!i ster, kOfsnings åtgärder 

Atgärder inom tätort Hemavan, rastplats Bocksliden längs E12 , kollektivlrafikåtgärder längs E12 

Namngi'ofla åtgä::'d!:e~, _~_~=======:.._=:: 
Inga namngi..."a ågärder på stråket. 

2014-16 2017-19 2020-25 

Namngi'ofla bnster -:===::====::=====-:=~2~O~' ''!,,'6'''''22<017-19 2020-25 Inga namngi..."a brister på stråket 

Bedömning av kvarstående brister eller 22<0;:;2'55---:===:----

Långa restider längs E12 då hastigheten på delar av vägen sänks enligt nya hastighetsinriktningen 

Brister i trafiksäkertlet samt framkom ligh et för oskyddade trafikanter på E12 

Framkomlighetsbrister för godstrafiken på E1 2 

Kapaci tetsbris ter på järnwgen mellan Um eå och Storuman 

Brister i omledningsmöjligheter för väg och järn vägstrafi k 

Planförs laget omfattar ej åtgärder för e..entuelit tillkommande gruvtransporterfrån Tärnaby till Mo i Rana 

Sammanfattning av effekter Umeå-Storuman (Mo i Rana) 

Åtgärderna kommer att bidra till ökad trafiksäkerhet och fortsatt framkomlighet på de
lar av El2 både för fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Enligt nya förslaget till has-
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tighetsinriktning kommer hastigheten på delar av E12 att sänkas under planperioden 
vilket ökar trafiksäkerheten men minskar tillgängligheten. På tvärbanan Hällnäs
Lycksele förstärks kapaciteten vilket förbättrar förutsättningarna för både godstrafiken 
och den spårbundna kollektivtrafiken i stråket. 

Urval av prioriterade förbättringar (Östersund)-Storuman-Gällivare
Karesuando-(Finland) 
Stråk 4, (Östersund)-Dorotea-Karesuando, är det stråk som förbinder inlandskommu
nerna och det är viktigt för den regionala utvecklingen och består av E45 och Inlandsba
nan. Stråket ger tillgänglighet till samhällsservice. För beskrivning av väg E45 Gälliva
re-Kiruna, se stråk 2. 

rwfavbristeroch älgär svals s ier (ÄVS"'I..----

Brister i kapacitet, li"amkomlighe! och trafiksäkerhet för kommande malm transporter mellan Jokkmokk-Gällivare (AVS) 

Brister i framkomlighet och trafiksäkerhet längs E45. Oorotea-Karesuando (AVS) 

Långa restider för persontrafik på E12 

E45 passerar dammkonslruklionen i Ligga , vilket innebär en aUmän säkerhetsrisk (såsom ex sprickbildning) 

Bristande rastmöjligheter på E45 vid Sorse!e och gränsen ti!! Fin!and 

rwl avåtgarderu nder planeringsperioden 

Tätortsupprustningar ,Rastplatser längs väg E45, Sorsele och vid gränsen till Finland 

Smärre trafiksäkerhetsåtgärder längs väg E45 

Namngil.fla åtg ärder 

Inga namngil,fia på stråket 

Namngil.fla brister 

Inga namngil,fia brister på stråket 

Bedömning av k\Grs tående brister efter 2025 

Brister i trafiksäkemet och långa restider mellan orter i inlandet och längs E45. 

2014- 16 2017- 19 2020-25 

2014-1 6 2017 19 2020·25 

Brist i robusthetoch sårbarhelsbristd!:ir E45 passerar ovanpå dammkroppen i Lig ga 

Planförslagetomfattarej åtgarderför ewntuellttillkommande gruwansporterfrån Jokkmokk till Gällivare 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna kommer att bidra till något ökad trafiksäkerhet på E45 genom ökade möjlig
heter till rast och vila. 
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Urval av prioriterade förbättringar Kiruna - Kaunisvaara 
Stråk 5, Kaunisvaara-Kiruna, är det stråk som förbinder gruvorna i Kaunisvaara och 
Svappavaara med Malmbanan och består av väg 99, väg 395, E45 samt Malmbanan mel
lan Svappavaara och Kiruna. 

Urval av brister och ålgilrdsvalssludfer (AVSjJ -:====================:--
Brister i trafikmiljön i Pajals t.!!lort (AVS) 

Brister i kapacitet, framkomlighet och bärighet för malmtrafiken på vag Kaunisvaara - Svappavaara 

Kapaciletsbrisl, jämläg Svappavaara-Kiruna . 

Bristande omlastnings möjligheter av malm transporter väg och järnväg Kaunisvaara-Kiruna-(Narvik) 

låg trafiksäkerhet på sträckan Kaunisvaara - Svappavaara 

På\o€rkan på boende och miljö ~ U följd av ökad trafikmängd 

På..erkan på ö>Kiga intressen som naturmiljö, rennäring , friluftsliv, kulturmiljö m.fI. til l följd av ökad Irafikmängd 

Urval av åtgärder under planeringsperioden 

Bärighets åtgärder, trafiksäkerhetsåtgärder, bulleråtgärder, förbifarter samt åtgärder för osk}(ldade trafikanter och i boendemiljöer 
på vag 99, 395, E45 och E10 på sträckan Kaunisvaara-Svappavaara. 

ITS lösningar för malm transporter på \/äg , exempehAs trafikledning med hjälp all GPS system, I.EIrningssystem 

Viltstängsel längs Malmbanan, delen Råtsi-Svappavaara. 

Namrigl'-'l(i ä"'g"''''d'''.'''----- 20 14-16 2017-19 2020-25 ------------------/v1.almbanan , ökad kapacitet 

iV.alm banan , bangårdsföl1ängl1ingar 

Kaunis vaara - Junos uando, gen\/ägen 

Namngi\ofla brister 

Kaunisvaara - Svappavaara , fördjupad utredning om malmtransporter 

edömnmg allkvarslående brister efter 2025 

IJissa brister i trafiksäkertlet på sträckan Junos uando-Svappavaara. 

Brister i effekti'o-itet och j utsläpps hänsyn för malm transporler på väg 

Brister i trafikmiljön genom Pajata tätort 

Sammanfattning av effekter 

, 
, , 

Förhandling pågår 

2014-16 2017-1 9 2020-25 

Åtgärderna innebär att malmtransporter från gruvan i Kaunisvaara genomförs effektiva
re med kortare transportavstånd än befintlig väg och med 90 tons lastbilar. Vägen rustas 
för att klara de tyngre transporterna och vid bebyggelse vidtas bulleråtgärder. Trafikmil
jön blir säkrare vilket bidrar till en bättre situation för de oskyddade trafikanterna. På 
järnvägen Svappavaara - Kiruna förstärks kapaciteten för att klara de ökade malmtrans
porterna från gruvorna i Kaunisvaara och Svappavaara. 

Trafikverket utreder på regeringens uppdrag möjligheterna att anlägga ny järnväg mel
lan Kaunisvaara-Svappavaara då det finns ett omfattande behov av transporter i områ
det kring Pajala. Malmbrytningen är i gång och en cirka 110 kilometer lång järnväg skul
le kunna tas i bruk tidigast 2022. Investeringen bör finansieras gemensamt av näringsliv 
och stat då den företagsekonomiska nyttan är stor. 
Den samhällsekonomiska bedömningen baseras på de kända 5 miljoner ton som ska 
transporteras per år. En utformningsstandard som till stora delar överensstämmer med 
Malmbanan är den lösning som anses ge det bästa samhällsekonomiska utfallet. Kost
naden skulle grovt uppskattat vara 6,7 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Mot bak
grund av att projektet visade på samhällsekonomisk lönsamhet, men med stora osäker
heter i nytta och kostnader, föreslår Trafikverket att medel avsätts till en fdrdjupad ut
redning. 
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13 Atgärder som förbättrar resor, transporter och 
tillgänglighet - mellersta Sverige 

Ostkusten är tillsammans med södra och mellersta Dalarna samt området kring Öster
sund områdets mest tätbefolkade delar. De mer glest befolkade delarna i väster har en 
stark besöksnäring i stora delar av fjällvärlden. De södra delarna av området har stor 
traditionell basindustri och verkstadsindustri samt återuppväckt gruvnäring medan de 
norra delarna och delar av inlandet präglas av skogsindustri. 
De nationella stråken som är relativt glesa över området kompletteras med regionala 
stråk som har nationell betydelse. Denna struktur tillsammans med framförallt skogs-, 
verkstads- och gruvnäringens behov betyder att ett väl fungerande transportsystem är en 
förutsättning fcir regionens funktion och möjlighet till tillväxt. 
Avstånden är ofta långa mellan producenter och näringar och hamnar och omlastnings
centraler. Hela området har stor transittrafik av gods, däribland stål- och skogprodukter 
till södra Sverige och till utlandet. God tillgänglighet, tillförlitlighet och robusthet samt 
miljö- och kostnadseffektiva transportkedjor i transportsystemet, är centralt för de väx
ande näringarnas konkurrenskraft. 
Turismen är en växande basnäring med bristande kapacitet på delar av turiststråken 
under högsäsong, framförallt till fjällvärlden. Avstånden och restiderna för personresor 
som arbetspendling och turistresor är ofta långa, vilket är problematiskt i de geografiskt 
glesa arbetsmarknaderna där alternativa vägar, kollektivtrafik och trafiksäkerhet är 
andra brister. Förbättrad tillgänglighet mellan universitetskluster, större befolknings
centra och de växande näringarna är viktigt för en tillväxt i södra Norrland och Dalarna. 
I vissa relationer behövs även bättre möjligheter att ta rast för att bidra till en attraktiv 
långresa samt den tunga trafikens kör- och vilotider. 
Genom vissa mindre samhällen kan vägar vara såväl utpekat stråk för gods som lokal 
gata, vilket ger konflikter mellan fordon och oskyddade trafikanter. 
I lågtrafikerade inlandsstråk finns brister i infrastrukturen i form av bärighet och geo
metri, kurvighet, backig.het och bredd. Väg och järnväg kan på \~ssa delar fungera som 
komplement till varandra för tyngre transporter. För att detta ska fungera även i framti
den bör den funktionalitet som finns behållas. 
På följande uppslag presenteras brister samt ett urval av platsspecifika åtgärder som 
kommer att genomföras under planperioden. Vi pekar också på identifierade behov av 
åtgärder som behöver utredas djupare innan Trafikverket föreslår hur de ska prioriteras. 
Utöver detta kommer vi att arbeta med vissa mer generella åtgärder som ökad säkerhet 
längs järnvägen, bärighetshöjande åtgärder på väg och spår, ökad robusthet mot stopp 
på viktiga vägar vintertid, underlätta anslutningar och elektrifiering från industrier till 
huvudspår, ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsätt
ning samt utifrån konsekvenser av hastighetsöversynen verka för så god tillgänglighet 
som möjligt. 
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_ Stråk 1 (Stockholm)-Gavle-Sundsvall-Örnsköldsvik-(Haparanda) 

_ Stråk 2 (Göteborg)-Malung-Östersund-(Gällivare) 

_ Stråk 3 (Finland)-Sundsvall-Östersund-(Trondheim) 

_ Stråk 4 (Stockholm)-Avesta-Borlänge-DalafjäUen-(Norge) 

_ Stråk 5 Gävle-Falun- Ludvika-(Örebro/Karlstad) 
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Urval av prioriterade förbättringar (Stockholm)-Gävle-Sundsvall
Örnsköldsvik-(Haparanda) 
Stråk 1 består av E4, riksväg 56 samt Ostkustbanan Gävle- Sundsvall, Ädalsbanan Här
nösand- Västeraspby, Stambanan genom övre Norrland samt Norra stambanan. Dessut
om fungerar Forsmo-Hotingbanan som viktig tvärförbindelse, särskilt för den regionala 
skogindustrin. Det är ett huvudstråk mellan norra och södra Sverige för gods- och per
sontrafik och ingår i Botniska korridoren. 

MI av brister och åtgärdS \El Is studier (Ä\I3) 

I an....andbarhet och robu sthet '.4d arbets pendling för tågresenärer på enkelspårsbanan Gä>Je-Sundsvall-Hämösand . 

I robusthet och kapacitet för långväga gods på Ostkustbanan Härnösand - Ga\Ae, samtA:lalsbanan, Västarpsby - (AVS) 
Långsele, för om ledning mot Stamb anan och för skogsindustrins behov 

I användbarhet för godstrafikens koppling mellan trafiks lag väg~ärnväg/sjöfart"';d Hamnar som GälAe och Sundsvall (AVS) 

I robusthet för tung trafik lAd svära väderförhållanden/ol',tkor på vissa punkter på E4 samt i användbartlel för kör- och 
viloödernorrom Sundsvall 

I användbarhet '.id arbets pendling för gående, Cy1I:lister då sakra Ge-vägar saknas nära de större tätorterna (AIJS) 

I miljö och trafiksäkerhet på E4, delsträckorna Docksta-Ullånger och Kongberget-Gnarp, ej mötesseparerade samt Ge 

I trafiksäkerhet och anYändbarhet för osk~dade trafikanter norr om Harnösand (PJandsbro) 

J trafiks.!lkerhet korsningar söder ÖmsköldsYik 

I miljö och trafiksäkerhet på genomfarter i ÖrnsköldsYikJHämösand 

I buller, boende längs E4 utsätts för nivåer ö~r riktvärden 

Iluflkvalitet, öwrskridande ay miljökvalitetsnormer på E4 genom ÖmsköldslJik 

I vattensk)'1:1d för dricksvattenförsörjning , E4 

I trafiksäkerhet på väg 56 i relation till hög andel tung trafik och plan-Iprofilstandard samt grundvatten skydd 
ValbolHedesunda 

Ett urval ayåtgärder under lanenngsperioden 

Forsmo-Hoting, mindre upprustning och bärighets åtgärder 

Effektivare/kortare bomfäUningstidergenom SundsvalIs centrala delar 

Atgäder för minskade partiklar och ökad säkerhet i Ö-".k och Sundsvall 

Atgärder för ökad robusthet för tunga trafiken -.id dåliga väderförtlållanden, E4 

(AVS) 

2014-2016 2017-2019 2020-2025. 

E4 Sundsvall , väg i nysträckning samt högbro över Sundsvallsijarden 

Ry56 valsjön - trafikplats Mackm)'fa IJid E16, mötesfTi 2+1 väg 

Faned till Gavle 

Ostkustbanan , Skutskär-FurulJik, dubbels pår 

Ostkustbanan , GälAe-Sundsvall , ökad kapacitet 

Södemamn-Kilafors, ökad kapacitet, STAX 25 och lastprofil e 

E4 Kongberget-Gnarp, mötesfTi 2+1 väg dellJis i ny sträckning 

Dingersjö, mötesstation och kapacitetsförstärkning 
Norra stambanan, Kilafors - Holmsveden, kapacitetsålgärder 

Sundsvall resecentrum , tillgänglighet och plattformar m,m , 

Sundsvall hamn, Tunadalsspåret,Malandstriangeln mm 

GäIJe hamn, jamvägsanslutning 

E4 Ullånger- Docksta , mötesfri 2+1 väg 
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NamngilKla bris ter 
2014-20162017-20192020-2025 

Kapacitetsförstär1<ningar Ostkus tbanan , Gävle-Sundsvall inkl ,.å{jalsbanan 

Trafiksäkertlet och framkomlighet Väg 56 Länsgränsen e - Valsjön 

ed6mning aYkvarstående brister efler år 2025 

Kapacitets - och bärighets bris ler järnväg samt brister i tidlabellhållning 

Brister i anYändbartlel och robusthetlJid arbets pendling för tågresenärer på banan GäIJe-Hämösand 

" 
" 

Brister i robusthetoch kapacitet för långväga gods på Ostkusbanan H.!Imösand - GälAe samt från Ädalsbanan samt på och för om le' 

Bristeri miljö och trafiksäkerhet på genom faner i Härnösand 
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Sammanfattning av effekter (Stockholmj-Gävle-Sundsvall-Örnsköldsvik
(Haparandaj 

Förbättring av järnvägens användbarhet, främst bättre tidtabellhållning och återställ
ningsförmåga, samt förbättrad trafiksäkerhet på E4 och delar av riksväg 56. Bärighetsåt
gärder på Forsmo-Hotingbanan säkerställer dagens standard och minskar risken för 
urspårning. 

Urval av prioriterade förbättringar (Göteborg)-Malung-Östersund
(Gällivare) 
Stråk 2 består av E450ch Inlandsbanan och fyller en funktion för regional godstrafik 
samt för långväga godstrafik mellan norra och sydvästra Sverige. Det har också stor be
tydelse för regional arbetspendling. Inlandsbanan har en omledande funktion för stam
banorna. 

urval av briSter och åtgardsvarsstudier {ANVS8:1r--:==::::::---=====:-------:====::--, 
Långa restider på stråk för arbets pendling leder till bristande användbarhet. bl.a. Mxa Drsa, Svenstavik - Östersund· 
SIrömsund (AllS) 

Brister j anv.:'lndbarhet för besöks näringen pga långa restider för persontrafik (AVS) 

I robIIsthet. långa restider och anviin(bamel för godstrafikffll håde vög och järnväg, I ex vid olTlledning till inland~l:Ian;:m Brunfln -

S"'g 

Bristande trafiksäkerhet i pendelslråk ulan mölesseparering t ex Wora -Crsa . Malung - Johannisholm, crsa -Sveg, Rätan • 
Ytterflogdalsamt söder om Heling 

Trafiksäkertletsbrisler för oskyddade trafikanter och lokala bullerproblem vid randbebyggelse och genomfarter i samhällen och 
byar ex HaUviken, Asama, Hoting. 

Uvsl av åtgärder under planeringsperioden 

kgiirder för ökad rcbusthet mr tunga trafiken v.el dåliga väderförhållanden, E 45 

Utbyggnad av rastplatser för att klara krav för kör- och vilotider 

Ätgärder relaterat till konsekvenser av hastighets översyn och "långa restider" för arbets pendling och besöksnäring 

Busshållplatser längs priOliterade stråk, E45 

Namngivna åtgärder 2014-16 2017-19 2020-25 

E45 Förbifart Sveg, vägför!l.ortning Rengsjön- .ÄJvros 
E45 Vattnas - Trunna,mötesfri 2+ l väg i delvis ny sträCkning avlastar t!ltbebyggelse 

, 
, 

NamfIQivna brister 2014-16 2017-19 2020-25 

Inga namngivna brister på stråket 

edömning av kvarstående brister efter 2025 

M3rparten av bristerna i omledningsmöjligheter på ett glestrafikerat vagnät kvarstår, för lokal/regional trafik. turisttrafik och gods 

fo\lrparten av brister i trnfiksäkertlet och för arbetspeodling på väg och spår samt för besöks näringen med långa restider 

Brister i robusthet och anvandbamet för godstrafiken, t ex vid omledning till inlandsbanan Brunflo - Sveg 

Sammanfattning av effekter 

Förkortad väg vid Sveg leder till tids- och miljövinster. Viss förbättring uppnås för gods
trafiken genom utvecklade rastmöjligheter och åtgärder för att minska stopp vid dåliga 
väderförhållanden. 
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Urval av prioriterade förbättringar (Finland)-Sundsvall-Östersund
(Trondheim) 
Stråk 3 består av E14, Mittbanan och norra Stambanan. Stråket är viktigt för arbets
pendlingen, den regionala godstrafiken, besöksnäringen och flyget i Östersund och 
Trondheim. Stråket hanterar transittrafik Finland-Trondheim. 

Urval avbristeroch åtgärdsvalssrudler (ÄVS) 

I användbarhetför arbetspendling på väg och järnväg samt för besöksnäringen med långa restider 

I användbamet, tung trafiks kör- och \'i lotider 

I kapacitet och robusthet på E14 och Mittban an genom och i närheten av Sundsvall samt genom Me och Mittbanan i 
slora delar av stråket (Avs) 

I robusthet och lån ga restider i J.!ImHand bl.s. för wgsträckan Gällö - 8runflo och genom BrunfIa, samt avsaknad av 
tvärförbindelse Östersund - Umeå (AVS) 

r trafiksäkerhet på E14 i Jämtland samt delar avVästernorrland (AVS) 

I trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter vid randbeb~gelse och genomfarter i samhällen och byar som saknar gång-
och ~elvägar 

Iluflkvalitet, öwrskridande avmiljökva1itetsnollTler i Sunds...all 

I ouller, genomfart Sundsvall , samt längs E1 4 i Jämtland och genomfarter Östersund och /ve jämwg 

Urval avålgärderunder planenngsperioden 

Slipers byte klge - Släde - Sundsvall 

BuUerålgärder , E14lMittbanan Sundsvall, Östersund, he 

Algärder för ökad robusltiel för lunga trafiken vid dåliga wderforhållanden, E 14 

Upprustning och ombyggnad avplattfollTlar 

Gång- och cykelwg Bjömänge- Frönäset 

""gärder relaterat till konsek-..enser av hastighetsöwrsyn och "långa restider" tör arbets pendling och besöksnäring 

Kapacitetshöjande åtgärder, Mttbanan, t.explankorsningar 

Busshållplatseriängs prioriterade stråk 

Namngi'Ala åtgärder 2014-16 2017-19 2020-25 

E14 Förbifart Brunno, lockne- Optand 

Mttbanan, Bergsåker Iriangelspår 

, 
, , 

Namngi'Ala brister 2014-1 6 2017-19 2020-25 

Inga namngi~a bris ler på stråket 

Bedömning 8yk...erst ende bnster ener2025 

Bärighetsåtgräder järnwg, "STAX 25" 

Merparten aYbnster för arbetspendling på wg och spår samtför besöksnänngen med långa restider 

Brister i kapacitet och robustlet på E14 och Mttbanan genom och i närheten av Sundsvall och genom />te 

Brister i trafiksäkerhet på E14 i Jämtland, särskilt wgsträckan Gällö - Brunflo, samt delar avVästemorrland 

Brister i luftkvahtel, öwrskndande aymdjökvalitetsnormer i Sundsvall 

Buller Ö>,.er riktwrden, genomfart Sundsvall och Östersund (jämwg) 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna kommer att leda till förbättrad kapacitet och resemöjligheter på järnväg. 
Förkortad väg vid Brunflo ger tids- och miljövinster och i vissa delar om området uppnås 
ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
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Urval av prioriterade förbättringar (Stockholm)-Avesta-Borlänge
Dalafjällen-(Norge) 
Stråk 4 består av riksväg 70, E16 Borlänge-Malung-(Torsby), Dalabanan och Berg
slagspendeln. Stråket är viktigt för transittrafik till och från Norge, arbetspendling, be
söksnäring och turism till dalafjällen samt kopplingen till flyg i Borlänge och Mora. Det 
finns regional godstrafik samt långväga godstrafik till Gävle hamn och söderut. 

M I av brister och åtgSrdsvalssbJd ier {AVS)lS]>C-----:===============:-:====-, 
Långa restider för besöks näringen , på grund av brister i kapacitet och robusthet under turistsäsong , på sträckan 
Malardalen~Dalafjällen (AVS) 

Traliksäkerhetsbrister Rv 70: infart Borlänge från sydost, Borlänge - Djurås och vidare mot M:>ra 

Säkerhetsbrister på Bergslagspendeln och Dalabanan menan Borlänge och Repbäcken, specifikt 8ergslagsb~ 

Öo"ef 5 000 boende utsätts för bullernivåer Ö'oer riktvärden för vägtrafik 

Ö...erskridande av miljökwliletsnormer i tv'ora 

KonfliktsIräckor med \I3ltenförekomster avbel'ydelse för dricks..ettenförsörjning , väg 70 /I.'Iora, Rättvik, Rosh)'ttan 

Bristande kapacitet under högtrafiklturistsäsong genom Mora 

Urvar av åtgärder under p lanenngs perioden 

Dalabanan, spårb}'te A-..estalKl)1bo - Hedemora 

Kapacitets- och effektivitetshöjande åtgärder Borlänge Bangård , Steg 1-3 åtgärder exsignaltekniska åtgärder, trimningsåtgärder, 
ökad hastighet, flytt avstalionsgränsermm . 

Vattenskyddsåtgärder i M:lra , Rättvik och Roshyttan 

Atgärder för ökad robusthet för tunga trafiken vid dåliga väderförhåliand,m, E16 

Atgärder relaterat till konsek-..enser avhastighetsöwrsyn oell "långa restider" för arbets pendling och besöksnäring 

Trafikst)fning oell prioritering '.'id ti lldelning avtåglägen, väJd ingsrörelser 

Namngivna åt9ärd..;' _' _________ ~_ 

Dalabanan Uppsala-Bortänge, Hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp l 

E16 Dala-Jäma - Vansbro 

Rv70 Smedjebacksvägen - Gyllehemsvagen, mötesfri väg 

Rv70 Trafikplats Smedjebackswgen 

E45IRv70 genom Mora steg 1-3, förbättra trafikmiljön 

lamngi'.r.8 brister 

Inga namngi..,a brister på stråket 

edömning av kvarstående brister efter 2025 

E16frv70 Bol1änge- Djurås 

2014-16 2017 -19 
, , 

, 
, 
, 

2014-16 2C17-1e 

2020-25 

, 

2020-25 

Kwrwrande brister i kapacitet och robusthet under turistsäsong i relationen StockholmlMälardalen-Dalarna (Dalafjällen) med långa 
restider för besöks näringen 

Boende med nivåer ö-..er riktvärden för buller 

Sammanfattning av effekter 
Förbättrad genomfart i Mora kommer att leda till tidsvinster samt till säkerhets- och 
miljövinster. Säkerheten kommer att f<irbättras i södra infarten till Borlänge. Kapacite
ten och användbarheten på j ärnvägen kommer att förbättras.Viss förbättring för gods
trafiken genom utvecklade rastmöjligheter och åtgärder för att minska stopp vid dåliga 
väderfcirhållanden. 
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Urval av prioriterade förbättringar Gävle-Falun-Ludvika
(Örebro/Karlstad) 
Stråk 5 består av riksväg 50 (Mjölby) - Grängesberg-Falun, E16 Gävle-Falun-Borlänge, 
Bergslagsbanan Gävle-Borlänge-Ludvika- Frövi, godsstråket genom Bergslagen (Stor
vik- Hallsberg-Mjölby), Ludvika-Fagersta, Borlänge-Avesta (tvärbanefunktion), Ställ
dalen-(Kil-Göteborg, Väster om Vänern). Järnvägen är en viktig förbindelselänk mellan 
norra och Södra Sverige. Vägen är en länk på väg mellan östra och västra Götaland till 
Norrlandskusten. Stråket avlastar också Stockholmsregionen från genomgående gods
trafik. 

rval av ris ter och åtgll rdsvalsstudier tAiJS) 

Brister i användbarhet rv50 som pendel- och godssiråk, ex.lAs lud"';ka-Grängesberg , trafiks.!lkerhetsbrisler i närheten 
av tätorter särskilt genomfarterna i Ludvika och Grängesberg (AVS) 

Trafiksäkerhelsbrister i pendelstråk, bLa delar avväg 50, mellan Grängesberg - LudlJika och E16 Gä'JIe-Falun 

Brister i kapacitet och robusthet på järnväg 

Buller- och vibrationsproblem från tung trafik på väg/spår i genomfarter i Lud"'ka och Grängesberg 

Bris ter i vattenskydd , indikationer på brist av högsta riskklass 

Brister i kapaciletoch robusthet på Bergslagsbanan sträckan Gä\4e-Bor1änge 

rwl avatgårderunder planeringsperioden 

Mötesseparering lönnemossa-Klingvägen infart tiU Falun, E16 
Algärder relaterattifl konsek>.~nser av hastighets översyn och "långa restider" för arbetspendling och besöksnäring 

Trafikstyfning och prioritering vid tilldelning avtåglägen . väldingsrörelser 

Grund\l8ttensk}'dd, rv70 Germundsbo-Brunnbäck 

(AVS) 

Namngi\ofla åtgärder =:-=====:-:=======::::::===~2~O!14~.!.:'6f"".2017-19 2020-25 
Faiu resecentrum, uppställningsspår. tiligänglighet rn.rn. 

Rv50. Genomfart ludvika Bergslagsdiagonalen, förbättra trafikmiljön 

Godsstråket Storvik-FrolA. kapacitet etapp l +2, samt mötes spår SandlAken-Kungsgården 

amngi\ofla brister 

Inga namngi\ofla brister på stråket 

Bedömning avk'olars ende brister efter 2025 

Uppgradering avanslutning Ludvika station för att förh indra korsande tågvägar. 

Brister i sk}'dd av vattentäkt 

, 
, 
, , 

2014-16 2017-19 2020-2 

Brister i kapacitet och säkemet på väg 50 genom och i nämeten av tätorter sarskiltgenomfarten i Grangesberg och väg 68lwesta 

Buller- och vibrations problem i genomfarter LudlAka och Grängesberg från tung trafik på väg/spår 

Kapacitelsbrist på godsstråket genom Bergslagen och på Bergslagsbanan 

Sammanfattning av effekter 

Åtgärderna kommer att leda till förbättrad kapacitet och användbarhet för person- och 
godstrafik på järnväg samt förbättrad säkerhet vid infart E16 till Falun. 
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14 Atgärder som förbättrar resor, transporter och 
tillgänglighet - östra Mellansverige 
Området består av länen runt Mälaren samt Östergötland och omsluter Stockholm. Ett 
väl fungerande transportsystem är en förutsättning för regionens funktion och tillväxt. 
Fem av landets åtta största kommuner finns här. Det finns strukturer med arbetsplatser 
och bostäder koncentrerade till större orter men även stora områden av glesbygd. 
Östra mellansverige har en kraftig tillväxt och står för en stor del av landets produktion 
av varor och tjänster. Detta leder till att godstransporterna ökar och det är också många 
viktiga godsstråk som sträcker sig genom området. Här finns också flera för näringslivet 
viktiga hamnar och flygplatser. Transittrafiken mellan södra och norra Sverige är stor. 
Godsstråket genom Bergsslagen är ett av landets viktigaste godsstråk både på väg och 
järnväg. 
För att försörja östra Mellansverige med konsumtionsvaror är logistiknäringen stor. Det 
finns betydande industrier och nya teknikintensiva företag. RegionfOrstoringen och den 
växande befolkningen i Stockholms län och Mälardalen leder till stor resandeökning, 
främst in mot Stockholm. Många pendlar långt och reser dagligen över kommungrän
serna och det finns ett stort behov aven sammanhållen regional kollektivtrafik. Speciellt 
tydligt är det på stråken norr och söder om Mälaren och från Uppsala. Även mellan Lin
köping och Norrköping är arbetspendlingen mycket stor. Efterfrågan på utökade pend
lingsmöjligheter är stor, särskilt på järnväg. Exempel på mer långväga arbetspendling är 
sträckan mellan Värmland och Dalarna till Stockholm. 
Resorna kopplade till besöksnäringen är omfattande, genom området till Stockholm, 
samt trafiken till Dalafjällen från Stockholm och Mälardalsområdet. 
Det finns planer på att öppna nya gruvor i Bergslagsområdet, till exempel i Ludvika och 
Grängesberg. Trafikverket har utrett förutsättningarna för alternativa sträckningar till 
möjliga hamnar, sträckningarna är delar av Bergslagsbanan, Mälarbanan, Nor
gejVänerbanan, Sala-Oxelösund. De hamnar som Trafikverket har belyst är Uddevalla 
hamn och Oxelösund samt delvis Mälaren. Gävle har utretts tidigare och investeringsbe
hovet bedöms som för stort. Trafikverket konstaterar att oavsett alternativ kommer sto
ra investeringar att krävas och att annan tågtrafik kommer att ha nytta av detta . Sam
hällsekonomiska bedömningar visar inte samhällsekonomisk lönsamhet, därtill kom
mer miljöåtgärder, främst i form av bullerminskning. 
Trafikverket bedömer att vid produktionsstart 2015-2016 är malmtransporterna möjli
ga att få fram på befintliga banor, men med längre gångtider och högt kapacitetsutnytt
jande. För att köra malmtåg krävs att gruvorna ansluts till Bergslagsbanan för att inte ta 
får stor kapacitetsandel på stambanan. Bergslagsbanan är delvis gemensam för alla al
ternativen, men har låg bärighet på vissa etapper och behöver rustas. Trafikverket för
slår att starta med de mest nödvändiga åtgärderna på Bergslagsbanan för att möjliggöra 
gruvstarter. Sedan görs en åtgärdsvalsstudie för att finna en samhällsekonomiskt och 
företagsekonomiskt effektiv lösning. 
Ett urval av de platsspecifika åtgärder som ska genomföras under perioden presenteras 
nu. Det finns också identifierade behov av åtgärder som behöver utredas djupare innan 
Trafikverket föreslår hur de ska prioriteras. Mer generella åtgärder i området är Mobility 
management i syfte att minska kortväga bilresor samt främja kollektivtrafik och samåk
ning, årlig översyn av prioritering för ITS, ATK, planering och förbättring av pendlar
parkeringar och bytespunkter. 
Flera av stråken i området är nära sammankopplade med Stockholm. För att få en hel
hetsbild över åtgärderna se även kapitel 14: Åtgärder som förbättrar resor, transporter 
och tillgänglighet-Stockholm. 
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o 

_ Stråk1 (Stockholm)-Uppsala-(Gävle) 

_ Stråk 2 (JÖf'lköping)-Unköping-(Stodholm) 

_ Stråk 3 (Kalmar)-Norrköping-Eskilstuna-(Gävle) 

_ Stråk4 (Jönköping)-Mjölby-Hallsberg/Örebro-(Borlänge/Gävle) 

_ Stråk S (Oslo)-Karlskoga-Örebro-Västerås-(Stockholm) 

_ Stråk 6 (Göteborg)-Örebro/Hallsberg-Eskilstuna-(Stockholm) 

Stråk 7 (Stockholm)-Enkäping-(Borlänge- Mora/Sälen) 
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Urval av prioriterade förbättringar (Stockholm)-Uppsala-(Gävle) 
Stråk 1 består av E4 och Ostkustbanan samt Hargshamnsbanan. Stråket är ett viktigt 
stråk för pendling särskilt Uppsala-Stockholm. 

Urwl av brister och åtgards~"'~" ~':!:tu::d:::'e::,~(~~VS~) =======:--:============ 
Kapacitetsbrisl Ostkustbanan, Skavstaby-Manda - Uppsala 

Brister i förb igångsmöjligheter på Ostkustbanan, Gä'ole· Uppsala 

Kapacitetsbris ter på kvarvarande enkelspår G.!i'Jie - Uppsala 

Bristeri användbarhet, Hargshamnsbanan 

Trafiksäkemetsbrister i vis sa punkter, plankorsningar i Uppsala, Ostkustbanan 

Tillgänglighetsbrist plattform . Ostkustbanan, KnivsIa 

Trafiksäkemetsbrister på Ostlwstbanan som leder till personpåkömingar 

Buller, Ostkustbanan Knivsta - Tierp samt E4 

Landskap, barrii:lreffekl för 'oilt längs E4 och Ostkustbanan 

Urwl av åtgärder under pl' •• ';;;e;;' "' ''g';;p;;;eOido;;;d<;e'''--------

Al:gärder för ökad kapacitet. bättre flöde Ostkustbanan (Mälardalspaket) 

.Atgärder för utökad kapacitet på Ostkustbanan i Örb}tlus 

.A.tgärder för alt minska personpåkörning på Ostkustbanan genom Uppsala 

.A.tgärder för att förbättra kapacitet på trafikplats Brunnby, Knivsta väg E4 

Ngärderför att minska taniäreffekt för vilt längs E4 och Ostkustbanan 

BuUerskyddsåtgärder mellan Knivsta oell Tierp 

Namngf~a ·'~"a~rn~e~'~--------------------------------------~-

Ostkustbanan, Gamla Uppsala, Dubbelspår (Svartbäcken-Samnan) 

Ostkustbanan, Uppsala plankorsningar 

amngi>Kla brister 

Brister i användbarhet och kapacitet, behovavmalmtransporier, Harghamnsbanan och i 
faneden Harghamn, fördjupad utredning 

Ostkustbanan , Skavstaby - Manda - Upps ala, tillgänglighet till Manda och kapacitets brist, 
fördjupad utredning 

Bedömning !!vh-afstående bflsteref!:er 2025 

Kapacitetsbrist, Os tkusttJanan , Skavas taby - Manda - Uppsala 

Brister i fdrbigångsmdjligheter, Ostkustbanan, Uppsala - GälAe 

Brister i användbarhet, Hargshamnsbanan 

Brister i tillgänglighet, plattform, Ostkuslbanan, Knivsta 

(AVS) 

(AVS) 

(AVS) 

201 4-16 2017-19 2020-25 

2014-16 2017-19 2020-25 

Åtgärder inom ramen för Mälardalspaketet redovisas även i kapitel 15. 

Sammanfattning av effekter 

Åtgärderna leder till att kapaciteten och trafiksäkerheten längs Ostkustbanan förbättras. 
Bullerstörningar mellan Knivsta och Tierp minskar. Kapaciteten på trafikplats Brunnby i 
Knivsta förbättras. Barriäreffekterna för vilt längs E4 och Ostkustbanan minskar. Till
gängligheten och säkerheten förbättras i centrala Uppsala samt robustheten på Ostkust
banan efter ombyggnad av plankorsningar. 
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Urval av prioriterade förbättringar (Jönköping)-Linköping
(Stockholm) 
Stråk 2 består av E4 och Södra Stambanan. Stråket utgår ett växande stråk får resor och 
transporter mellan Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter. Arbetspendlingen 
mellan Linköping och Norrköping är omfattande. 

E l av bris r och ålgärdsvalsstudier (Ä\IS) 

Kapacitetsbrist på Södra Stamb-,-",-,-.-p-e'-d::'Ii-'9"7li"'k~Ö"P";,-g- Norrköping N~öping - Stockholm med långa restider 

Kapacitetsbrisler på järnvägen mellan Linköping - Norrköping 

Brister som leder till personpåk.6rningar på Södra Stambanan mellan Linköping och \Akingstad 

Trafiksäkerhetsbrister i trafikplatser på E4 genom N)'i<öping 

Brister j bangården i N~öping 

Brister i bangården i Norrköping 

Buller, södra stambanan Norrköping - "'1ölby 

Landskap, barriäreffekl för 'vilt längs E4 och södra stambanan 

Bristande tillgänlighet till Skavs ta flygplats 

rval av åtgärder under planenngsperiod"e" ----

Trimningsålgärder Södra Stambanan,Norrköping - linköping, (Kraftsamling Östergötland) etapp 1 

Algärderför att minska personpåk6mingar på Södra Stambanan mellan linköping och Vikingstad 

Signal åtgärder för ökad robusthet och kapacitet N~öpingsbanan (Mälardalspaket) 

Ä1gärderför att förbättra trafiksäkerheten i trafikplatser på E4 genom N~öping 

Signalåtgärd Södra Stambanan, Boldlolm 

Trädsäkring på södra stambanan 

Bullerskyddsåtgärder Norrköping - IV4ölby 

Spårb~e genomfart Norrköping 

(AVS) 

(AVS) 

(AVS) 

.:amngr..na åtgäi.1er 2014-16 2017-19 2020-25 

Handelö, Norrköping, kombitermina l, samfinansiering med kommunen 

Ostlänken Jäma- Linköping, nytt dubbelspår 

amngi""'a brister 

inga namngi'KIa brister på stråket. 

Bedömning allk'09rstående brislerefter 2025 

Viss kapacitets brist på järnväg, södra stambanan , mellan Norrköping och linköping 

, 
" , , 

2014-16 2017·19 2020-25 

Åtgärder inom ramenfor Mälarda/spaketet redovisas även i kapitel 15. 

Sammanfattning av effekter 
Kapaciteten på Södra stambanan förbättras och därigenom blir pendlingstidema mellan 
Linköping-Norrköping-Nyköping-Stockholm kortare. Trafiksäkerheten vid trafikplat
ser på E4 genom Nyköping ökar genom åtgärder och säkerheten vid bangårdarna i Ny
köping och Norrköping förbättras. Antalet bullerutsatta längs södra stambanan mellan 
Norrköping och Mjölby minskar. 
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Urval av prioriterade förbättringar (Kalmar)-Norrköping-Eskilstuna 
-(Gävle) 
Stråk 3 består av E22, riksväg 56, Banan Sala-Oxelösund. Stråket fyller en viktig funk
tion med stor arbetspendling mellan större städer. Mycket godstransporter både på väg 
och järnväg. 

MI av bris ler och tgärdsvalsstudier (AVS) 

Brister i kapacitet för stråket Sala· Eskilsltina - Flen - Oxelösund samt Eskilstuna och KIJicJc:sunds station 

Brister i säkerhet och robusthet i plankorsningar och på bangården i Sala (AVS) 

lAVS) Brister vid plankorsning i Eskilstuna, Gillbergavägen 

Trafiksäkerhetsbrister delar av Rv 56 

Bris ter i trafiksäkerhet och kapacitet, E22 SÖderköping . Norrköping 

Brister i anslutningar, E22 och E4 Norrköping 

Vatten, konflikter med Mälaren och ås norr om Västerås 

Urval av åtgärder under planeringspenoden 

Mötesseparering, RvS6 Sala - Heby 

Mötesseparering, RvS6 Heby- Stingtorpet 

t.'iltesseparering, RvS6 Kairineholm - Bie 

ITS-Iösningar i korsningar på RyS6 och E22 

Plattformsåtgärder i Kvicksund och Ransta 

Spårbyte på banan Sala-Oxelösund , O;e!ösund - Flen 

Spårb)'i:e på banan Sala-Öxelösund, (TIllberga)-Ransta 

Namngll,fla åtgarder 

RyS6 K-.1cksund - Väs~q~ä~d,-a--

RyS6 Bie - Stora Sundby: Räta linjen 

R.." 58 Sting torpet - Tämsjö, ny slii:lckning 

E22 Förbi Söderköping 

Namngi\KI8 brister 

(AVS) 

(AVS) 

2014-16 2017-19 2020-25 

x 
x 

x x 

x x 

2014-16 2017-19 2020-25 --------Bergslagen, malmlransporter, Atgärdswtsstudie 

Bedömning avkwrslående brister efter 2025:----------------------------, 
Bris ter i s.!lkerhet och robus lIle! i plankorsning ar och på bangården i Sala 

Brister vid plankors ning i EskiIs tuna, GiUbergavagen 

Trafiks.!lkerhetsbrister RvS6 Stora Sundby- Kungsör 

Framkomlighets - och trafiks.!lkemetsprobtem , RvS6 genom Västerås 

Brister i trafiksäkerhet och kapaci tet, E22 Söderköping - Norrköping 

Brister i anslutningar, E22 och E4 Norrköping 

Sammanfattning av effekter 

Åtgärderna leder till att kapaciteten i stråket Sala-Eskilstuna- Flen-Oxelösund förbätt
ras. Trafiksäkerheten på stora delar av riksväg 56 förbättras om åtgärderna genomförs. 
Personsäkerheten ökar vid stationerna Kvicksund och Ransta genom att plattformarna 
åtgärdas. 
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Urval av prioriterade förbättringar (Jönköping)-Mjölby
Hallsberg/Örebro-(Borlänge/Gävle) 
Stråk 4 består av riksväg 50, Godsstråket genom Bergslagen, Bergslagsbanan. Ett av 
landets viktigaste godsstråk både på väg och järnväg. 

rw:! avbristeroch ålgärdswlssfudier (A\tSJ 

Kapacitetsbrister Bergs lagsbanan och Godsstråketgenom Bergslagen 

Brister i kapacitet, robusthet samt trafiks.slkemet Rv50 

Mnskad barriär av järnväg i HaUsberg , plankorsning 

Brister på bangården i Haltsberg 

BrislertiII följd avgru'KIäring i Bergslagen 

Urval av åtgärder under planeringsperioden 

Mötesseparering, Rv50 Rude - Askersund 

Mötesseparering , RvSO AlctIergshammar - Lilla Mon 

ITS-Iösningar i kors ningar på RvSO 

Atgärderför att minska personpåkömingar på Godsstråket genom Bergslagen Hallsberg - Frö~ 

Sidoområdesåtgärder och stigni ngsfält Kopparberg - Grängesberg , Rv50 

Plattfonnsåtgärder på Bergslagsbanan i Stäfldalen 

Plattfonnsalgärder på Godsstråket genom Bergslagen i Kum la 

Trädsäkring Bergs jagsbanan 

Kon'<€rtering avsignaJställ'<€l1< i Hallsberg 

Vatlenläktsskydd Rya 

amngi'ofla åtgärder 

RvSO ~kersund - I>sbro 

Hallsberg - Degerön, dubbelspår, elapp l 

Rv5;) Medevi - Brattebro, iokius i;,e Nykyrka , mötesseparering 

Godsstråket StoNik - Frö'.i, kapacitet etapp l +2 samt Sandviken-Kungsträdgården , 
mötesslation 

Godsstråket Dunsjö-Jakobshyttan-Degerön, dubbelspår 

Godsstråket Hallsberg - Asbro, dubbelspår 

Lud\ika - Frö'.i , ålgi:lrderför malmtransporter mm 

amngilKla brister 

Bergslagen, malmiransporter, A!9ärdsvalsstudie 

2014-16 2017-19 

, 
, , 

, 
, 
, 

x x 

(Avs) 
(Avs) 

(AVS) 

2020-25 

, 
, 
, 
x 

2014-16 2017-19 2020-25 

" 

Bedömning avk..arstående brister efter 2025 

Trafiksäkerhets - och framkom~'~ig~h-'~ts~b~li-,,~,-,,~R~,~5:0~L~iO-d~'-'~b'-IQ-~S~tO-'~'-' i~O~kI~fö71:b~iL~i-O~d'-'~b-'-'9------------""" 
Trafiksäkerhets - och framkoml ighets brister, RvSO Guldsmedshytlao - Löa 

Minskad barriär avjärnväg i Hallsberg , plankors ning 

Bang årdsatgärder Hallsberg 

Kapacitetsbrist Bergs lagsbanan , Örebro- Borlänge och i noder Hovsta , SIälIdalen och Frövi 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till att kapaciteten på Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergsla
gen förbättras. Kapacitet, robusthet och trafiksäkerhet ökar genom åtgärder på riksväg 

5°· 
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Urval av prioriterade förbättringar för stråket (Oslo)-Karlskoga
Örebro-Västerås-(Stockholm) 
Stråk 5 består av ElS och Mälarbanan. Regionf6rstoringen och den växande befolkning
en i Stockholm/Mälardalen leder till stor resandeökning på stråket, främst mot Stock
holm. Långväga arbetspendling Värmland-Stockholm förekommer och även annat re
sande mellan Oslo-Stockholm. 

Urval av brisler och åt9SrdsvalsstUd~;'~'~(~~IIS~) =======================::;;;;:::1 
Kapacitelsbrisl E18 Köping - Väs~adra (väster om Västerås) (AVS) 

Brister på bangården i Vl:Isterås (AVS) 

Brister på bangården i Örebro (AVS) 

Brister i framkom lighet, säkerhet, barriäreffekt mm E1S, Västerås, Karlskoga 

Landskap , barriäreffekt för 'ilt längs E18 och Mälamanan 

Buller, genom Örebro längs ElS och Mälarbanan , t exVästeras norra - Kolbäck 

Vatten, konflikter av högsta prioritet längs ElS, I ex Mälaren \/id Bålsta. Enköping och Västerås 

Urval av åtgarder under p laneringsperioden 

Trädsäkring på Målarbanan 

.Älgärder för att mins ka personpåkömingar på Mälarbanan Enköping - Västerås 

Bullerskyddsåtgärder Mälarbanan, i Dingtuna och Västerås 

Vattenskyddsåtgärder, E18, Bålsta, Enköping och Vasterås 

Namngi '.11a åtgärder ----------'''0'''''4·:<''6- 2017-19 2020-:25 

E18 Västerås-Sagan 

Södertälje Sluss, Mälaren 

, 
, , 

IM.'''m''''''g'C;'''';;;'''b'''";'." O",-----------------------~2014-16 2017-19 2020-25 

Kapacitelsblist E18 Köping - Väsijädr3, fördjupad ulrBdning " 
edömning avk...arstående brister efter 2025 

~~~----------------------------~ Kapacitetsbrist E18 Köping - Väsijädra 

Kapacitetsbrist Mälarbanan Örebro - Nboga (Mälard alspaket) 

Brister i framkomlighet, sl:lkerhet, barriäreffekt mm E18 Genom Västerås 

Brister i framkomlighet, säkerhet, barriiireffektmm E18 Genom Karlskoga 

Brister på bangåroen i Vasterås 

Brister på bangården i Örebro 

Åtgärder inom ramen för Mä/ardalspaketet redovisas även i kapite/1S. 

Sammanfattning av effekter 
Bulleråtgärder längs Mälarbanan i bland annat Dingtuna och Västerås gör att fårre blir 
utsatta för järnvägsbuller. Kapaciteten och trafiksäkerheten vid trafikplats Romberga 
längs väg ElS förbättras. Vatten skyddas för eventuella utsläpp längs ElS bland annat 
vid Bålsta, Enköping och Våsterås. Ätgärder i Södertälje sluss gör att större fartyg ksn 
passera och nå hamnar i Mälaren. 
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Urval av prioriterade förbättringar för stråket (Göteborg)
Örebro/Hallsberg-Eskilstuna-(Stockholm) 
Stråk 6 består av E20, Våstra Stambanan och Svealandsbanan. Stråket fyller en viktig 
funktion både för personresor och godstransporter. För godstransporter är Hallsberg en 
av de viktigaste knutpunkterna. Regionförstoring och arbetspendling främst mot Stock
holm. 

rva av bris ter och åtgärds vals stud ier (A\oS) 

Kapacitetsbrist på wstra stambanan, t ex Halls berg - lad! samt i norra anslutningen Halls berg 

Brister i kapacitet. a~aknad 8vförbigångsmöjligheter\lästra Stambanan Katrineholm - Hallsberg (Mälardalspaket) 

sakerhetsbristerpå S~alandsbanan och Västra Stambanan 

Kapacitets- och trafiksäkerhets brister, E2D Västerom Eskilstuna, Gröndal- \!äsierleden 

Trafiksäkerhet, framkomlighet mm E2D Moga 

Buller, västra stambanan Järna - Kalrineholm samt E 20 

landskap, barriäreffekt E2D och västra stambanan för vikligtvandringsstråk för vilt mellan Vänern och Vättern 

UNaI avåtgarderunder planeringsperioden 

Trädsäkring på Svealandsbanan 

Trimning, kapacitets - och säkerhetsåtgärder bangården LalCil station 

lAVS) 
(AVS) 

Algärderför att minska personpåkömingar på Swalandsbanan Eskilstuna - Kjula samt på Västra stambanan Flen - Katrineholm 

Signalsäkerhetsåtgärd ans lutning NytJyspåret i Eskilstuna 

ITS-Iösningar och informationstalAorfört ex om ledning avlrafik E20 

Spårväxelbyten j Örebro 

Bullerskyddsåtgärder Västra stambanan, Järna - Katrineholm 

Viltpassage Laxa 

Namngl\ofla åtgärder 

Strängnäs - Härad , dubbelspår 

Namngl\ofla brister 

Inga namngiW'la brister på stråket. 

Bedömning avkwrstående brister efter 2025 

Kapacitelsbrist, Västra Stambanan , Halisberg - La:wå 

2014-16 2017-19 2020-25 

, , 

2014-16 2017-19 2020-25 

Brister i kapacitet. avsaknad avförbigångsmöjlighete r Västra Stambanan Katrineholm - Halisberg (Mäfardalspaket) 

Kapacitet- och Irafiksäkerhetsbrister, E20 Väslerom Eskilstuna, Gröndal - Västerleden 

Trafiksäkerhet, framkomlighet mm E20 Moga 

Åtgärder inom ramen för Mä/ardalspaketet redovisas även i kapite/15. 

Sammanfattning av effekter 
Barriäreffekten för vilt längs E20 och västra stambanan vid Laxå minskar och ökar där
med viltets möjligheter att tas sig mellan sjöarna Vänern och Vättern. Antalet bullerut
satta längs västra stambanan mellan Järna och Katrineholm minskar. Säkerheten och 
kapaciteten ökar vid bangården i Laxå genom föreslagna åtgärder. Tillförlitligheten och 
kapaciteten ökar på Svealandsbanan genom utbyggnad av dubbelspår mellan Sträng
näs- Härad. 
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Urval av prioriterade förbättringar för stråket (Stockholm)-Enköping 
-(Borlänge-Mora/Sälen) 
Stråk 7 består av riksväg 70, Dalabanan och Bergslagspendeln. Stråket fyller en viktig 
funktion för persontrafik. För besöksnäringen och turismen är detta ett mycket viktigt 
stråk på både väg och järnväg. 

Urval av brister och åtgärdsvalsstudier (AVS)_-:-__ -:"'7-:-:--:;==::== 
Brister i robusthet och användbarhet Dalabanan, t expersonlrafik mellan Dalarna och Uppsala-Stockholm 

Kapacitetsbrist för persontrafik Bergslagspendeln, I ex koUekti'o-tratik Lud'ika-Fagersta- Västerås 

Brister i trafiksäkerhet på delar avRv7Q 'Vid Sala 

rval av åtgarder under planeringsperioden 

Signalålgärderpå Dalabanan i Sala (Mälardalspaketj 

A1gärdertör ökad kapacitet och minskad stömingsrisk på Dalabanan i Sala (Mälardalspaket) 

Trimningsåtgärder på Bergslagspendeln . Ramnäs - Fagersta 

"'gärder för att underlätta förpersoner med funktionsnedsi:ittn ing ; Hallstaham mar, Surahammars och Sala stationer 

IlS-lösningar i korsningar på Rv70 

Kapacitets - och trafiksäkerhets åtgärder på Trafikplats Romberga. Rv701E18 samt Rv70/558 

(AVS) 

Namngilofla åtgärder 2014-16 2017-19 2020-25 

Rv70 Enköping - Simtuna, Wötesseparering 

Rv70 Simtuna-Kumla 

x 
x 

Namngi\11a brister 2014- 16 2017-19 2020-25 

Inga namngi\11a bris ler på stråket. 

Bedömning avkwrstående brister efter 2025 

Algäider för r,astighetshöjning samt kapaci tets höjning på Daiabanan, Uppsala - Sala (Mälardalspaket) 

Brister i trafiksäkerhet på dela r av Rv70 vid Sala 

Åtgärder inom ramenfdr Mä/arda/spaketet redovisas även i kapite/15. 

Sammanfattning av effekter 

Kapaciteten ökar och störningarna minskar genom åtgärder på Dalabanan i Sala. Även 
kapaciteten för persontrafiken på Bergslagsspendeln ökar genom föreslagna trimnings
åtgärder. Personer med funktionsnedsättning får det lättare att använda Hallstaham
mars, Surahammars och Sala stationer genom föreslagna åtgärder. Trafiksäkerheten och 
framkomligheten ökar genom åtgärder på riksväg 70. 
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15 Atgärder som förbättrar resor, transporter och 
tillgänglighet - Stockholm 

Stockholmsregionen spelar en central roll för hela Sveriges ekonomi. Ett väl fungerande 
transportsystem är en förutsättning för regionens funktion och tillväxt. Transportsyste
met har kapacitetsproblem samtidigt som befolkningstillväxten är historiskt hög. Länet 
förväntas år 2030 ha en halv miljon fler invånare än i dag, det vill säga 2,6 miljoner in
vånare. Den växande befolkningen ger förutsättningar får fortsatt god ekonomisk till
växt, näringslivsutveckling och innovationsförmåga. Sysselsättningen bedöms kunna 
öka i ännu snabbare takt än befolkningen. För att så ska ske krävs att regionen är at
traktivoch tillgänglig. Transportsystemet behöver fungera både för trafik inom länet och 
för den växande arbetsmarknaden i Mälardalen samtidigt som Stockholm är en nationell 
och internationell knutpunkt. De större nationella stråken är viktiga även för den regio
nala trafiken och omvänt finns nationella intressen i länsvägar och landstingets spåran
läggningar. 

Stockholmsöverenskommelse och pågående förhandling 

Regeringen beslutade i november 2006 att tiilsätta en särskild förhandlingsman för 
Stockholms infrastruktur. Förhandlingen resulterade i förslag till prioriteringar och 
finansiering av åtgärder för vägar, järnvägar och kollektivtrafik i Stockholms län samt 
miljöåtgärder. Den presenterades i december 2007 och bekräftades i stora delar av de 
regionala parterna i ett finansieringsavtal 2009, den så kallade Stockholmsöverens
kommelsen. Planeringen av åtgärder för perioden 2010-2021 speglade Stockholmsöver
enskommelsen i såväl nationell transportplan som i länsplanen för Stockholms län. 
Sammanlagt finansierades åtgärder för nära 100 miljarder kronor. Summan inkluderar 
medfinansiering från kommuner, landstinget och näringslivet samt ett överskott från 
trängselskatten. I planarbetet för 2014-2025 har Stockholmsöverenskommelsen fortsatt 
varit en utgångspunkt. Stockholmsöverenskommelsen ligger fast i den nya planperio
den. För några namngivna investeringar har ändrade förutsättningar inneburit förskjut
ningar i tid och justeringar av kostnader. Parallellt med arbetet för nationell plan pågår 
en av regeringen tillsatt förhandling. Den syftar till att söka en samlad lösning för ökat 
bostadsbyggande och tunnelbana Kungsträdgården- Nacka. Möjligheten till eventuell 
samförläggning av tunnelbanan och en ny motorledstunnel mellan Södra och Norra 
länken ska också utredas, Östlig förbindelse. Resultatet av förhandlingen kommer att 
arbetas in i länsplan och nationell plan för transportsystemet 2014-2025 efter remis
serna av dessa. 

Trängselskatt skapar förutsättningar 

Systemet för trängselskatt har förbättrat framkomligheten på berörda delar av vägsy
stemet. Då trängselproblematiken förblir påtaglig är det av vikt att systemet förvaltas 
och utvecklas. Intäkterna från dagens trängselskattesystem finansierar Förbifart Stock
holm, med bidrag från nationell plan, och ytterligare ett ljugotal väginvesteringar i länet. 
Finansieringslösningen förutsätter att skatt införs även på Essingeleden när Förbifart 
Stockholm är klar samt att trängselskatten kontinuerligt justeras med hänsyn till infla
tion. Såväl inflationssäkring som skatt på Essingeleden förutsätter nya riksdagsbeslut, 
vilket ger en viss osäkerhet i finansieringen . I förhandlingsuppdraget ingår frågan om 
utveckling av trängselskattesystemet. Bakgrunden är att eventuella ökande intäkter är 
tänkta att kunna användas för att bekosta tunnelbaneutbyggnad. 
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Stråk 1 - Resor och transporter i Storstockholm 
Dagligen används transportsystemet i storstockholmsområdet för arbetspendling, när
ingslivstransporter, inköpsresor, fritidsreSOf, turism med mera. Nationella spår och 
vägar är av stor betydelse för att transporterna i området ska fungera. Dessa används för 
såväl långväga trafik som för trafik alstrad i länet. Med begreppet storstockholmsområ
det avses de regionala stadskärnorna och stadsbygd med utvecklingspotential enligt 
länets regionala utvecklingsplan (RUFS 2010, TMR), det vill säga områden markerade 
med rött och i orange i kartan nedan. 

} .. ,-

Ur.el av brister 

Trängsel i högtrafik i pendeltåg och tunnelbanor. Störningar i stombusstrafiken på grund av framkomlighetsproblem 
i det ö..ergripande vägnätet. Stor restidsosäkerhet bland annat på grund av alt störningar i spårtrafiken och ölKig 
kollektivtrafik får spridningseffekter i systemet. 

Kapacitetsbrister med köbildningar och trängsel i högtrafik j det övergripande \ägnätet med påverkan på bland 
annat arbetspendling och näringsli-..ets transporter Bristande robusthet bland annat till följd av det höga 
kapacitetsutnyttjandet , 

Trängsel på befintliga cykelvägar i centrala länet. Efterfrågade cykelstråk för arbetspendlig som helt eller delvis 
saknas. Bristande vägvisning, koppling ti ll by tes punkter etc . Bristande undertlåll. 

Generella trafiksäkertletsproblem och i synnerhet med tillbud som drabbar cyklister och andra oskyddade 
trafik.anter. Högt antal fall av suicid i spårtrafiken. 

Trafikens lokala miljöeffekter är påtagliga bia i form av höga luftföroreningsha!ter och omfattande ö\€rskridanden av 

MKN för !uftk'valitet, omfattande problem med höga bullemivåer och bullerstömingar, barriäreffekter för djur och 
människor. 

Stora koldioxidutsläpp som ö-.erstiger nationella mål. 

Stora trafikmängder på väg som medför förhöjd föroreningsrisk för 'vattentäkter och andra Skyddsvärda 

'vaUenförekomster. 
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Urval av prioriterade förbättringar för resor och transporter i Storstockholm 
För att hantera efterfrågan på transporter i takt med befolkningsökningen krävs att ka
paciteten i alla delar av transportsystemet förstärks samtidigt som tillgänglig kapacitet 
utnyttjas effektivt. Bedömningen är att de utbyggnader av vägsystemet som kan genom
föras inte fullt ut svarar mot prognostiserad efterfrågan på vägtrafik. Det leder till att 
tillgänglig kapacitet i högtrafik i framtiden alltmer aktivt bör fördelas utifrån nytta. I ett 
regionalt inriktningsarbete har buss i linjetrafik och näringslivstransporter lyfts fram 
som särskilt prioriterade i det övergripande vägnätet. I tät stadsbygd bör i första hand 
tillgänglighet skapas genom kollektivtrafik, gång, cykel och utvecklad nyttotrafik. Flera 
samverkande åtgärder kan bidra till ett mer effektivt utnyttjande av samtliga trafiksy
stem i Storstockholm. För att identifiera åtgärdsbehov och åtgärder genomförs åtgärds
valsstudier. Därutöver tillkommer miljöåtgärder som i Storstockholm planeras genom
föras med fokus enligt tabellen nedan. Det handlar bland annat om: 
Urval avåtgards valsslu dier 

Kapacitetsbristeri den regionala kollektivtrafiken Nordost-sektorn i Stockholms län 

Bristande framkomlighet på väg inom SolnalSundb)'tlerglStockholm Västerort 
Framkomlighetsbristerför regional busstrafik (möjlighet till kapacitets stark kollektivtrafik j form av BRT) 

Kapadletsbrisl, Frescati-Bergshamra-Järva krog-Kista 

Barriärer i grönstrukturen 
BehovavskJl:jd av....atlenförekomsler 

Nar av Igärder under planetingsperiOden 
Samhällsplanering i tidiga skeden och samplanering av infrastruktur, markplanering och trafikering fören effektiv 
markanvändning oCh hållbar trafikförsörjning . Helhetsplanering för trafikförsörjningen i olika tidsperspektiv av länets geografiska 
sektorer förordas som stöd för merdetaljerad planering 
Mnska planerade och oplanerade störningars påverkan på trafiksystemen genom : 

Utvecklad trafikledning som ett verktyg för trafikinformation och teknikutwckling. 
Trafikslagsövergripande stömingshantering genom koordinering av planerade trafikstörande projekt, i samverkan med 
regionala aktörer. 
Trimmade signalantäggningarllTS (väg). Bygga ut och modenisera tekniska system för både ökad trafiksäkertlet, 
framkomlighet oell trafikantinformation utifrån de gemensamma regionala behoven . 

Informera och "varna trafikant (kövaming, operalörsstryd Irafikinformation , dynamisk parkeringsinformation, pendelprakering 
med information) 

Effektivare användning av trafiksystemen och ökad tillgänglighet genom bättre informalionstjänsteroch smarta val 

hbetssätt med åtgärdspaket som inkluderar såväl ulbudsförbätlringar som infrastrukturåtgärder, oell underlättar hallbara 
resval. AJctuelltexempel"';s i arbetsplatsområden, bostadsområden , ...;d nya kolleldiwafikssatsningar och ~d n~xploatering 

!"Val av miljöåtgärder under planenngsperioden 
Dammbindning 

Tätorts m iljöerfStalion s m iljöer/ges ta lin ing 
Bulleråtgärderför att skydda boende , skolor, vård och omsorgslokaler samt utemiljöer/rekreationsområden 

vattensk~dsåtgärderför att skydda vattenförekomster såval kvalitet som kvantitet och ekologisk status 
Landskapsåtgärder för att alotljälpa Barriärer för biologisk mångfald och friluftsliv sam t skydda, restaurera , återskapa och 
ul'veckla natur- och kultu rvärden . 

Utredningsbehovinom samtliga miljöområden för riktade fysiska miljöåtgärder samt för tunnelluft och åtgärder i ÄGP Luftkvalitet 

Tillräcklig kapacitet i kollektivtrafiken i Storstockholm 
Spårtrafiken och övrig kollektivtrafik i form av pendeltågstrafik, tunnelbanetrafik, tvär
spårvägar och stombusstrafik är avgörande för arbetspendlingen i Storstockholm. I rus
ningstrafik är andelen kollektivtrafikresenärer mycket hög I rusningstrafik är andelen 
kollektivtrafikresenärer mycket hög med trängsel i tåg och bussar. Under planperioden 
bedöms efterfrågan på kollektivtrafik att öks med omkring 30 till SO procent. Efterfrå
gan ser ut att bli störst för resor till och från de centrala delarna av länet. Samtidigt är 
det önskvärt att kunna erbjuda bättre tillgänglighet till fler målpunkter i regionen, där
ibland de regionala stadskärnorna. Kollektivtrafiken har dessutom en viktig avlastande 
roll för trafiken på de nationella vägarna. Sjunkande kollektivtrafikandel skulle förutom 
miljökonsekvenser alltså leda till allvarligt försämrad tillgängligheten med bil. 
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UI\EII av brister 

Bristande kapacitet och attrakti-.Atet i kollekt i~raflken som fiSrstät1<.s till följd av befolkningstillväxten. 

KoJlekti~rafikens avlastande roll av trafiken på statliga Vcigar minskar. 

Otillräcklig kapacitet och k\Glitet i kollektivtrafiken kan mot-.erka efterfrågad ö-..erflyttning frän personbil till 
kollektivtrafik och därmed öka utsläppen från trafiken i stort 

Behov av ökad pre-.ention mot själ-..mord och olyckor på grund av otillåtet spårbeträdande 

Urval av prioriterade förbättringar för kollektivtrafikkapacitet i Storstockholm 
Arbetet med att förbättra kapaciteten och kvaliteten i kollektivtrafiken sker i nära sam
arbete med den regionala kollektivtrafikmyndigheten Trafikförvaltningen vid Stock
holms läns landsting, länsstyrelsen och berörda kommuner. Medel i nationella planen 
går till åtgärder för att förbättra stombusstrafikens framkomlighet på nationella vägar, 
bytespunkter och trafiksäkerhet. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt under plan
perioden och beröra ett flertal platser i länet. Därutöver läggs medel på större spårinve
steringar. En förhandling om ansvar för förvaltning av pendeltågstationer pågår och kan 
komma att innebära ökat statligt åtgärdsansvar. 

r.el av åtgärder under planeringsperioden 

Prioritera buss i linjetrafik för ett effektivt utnytijande av nationella vägnätet bl a genom : 

UI\-eclda BRT som kapacitets förstärkning av kollektivtrafik 

Införa/ut..eclda busskörfäU inkl bussprioritering 
Utwckla bytes punkter för att underlätta omstigning och byten mellan alla trafiks lag bIa genom : 

Nya plattformSlägenluttrftjgnad av befintliga p!ettfcrmar 

Tillgänglighetsanpassning av -stationer ink! Stockholm C . 

Anpassa busshållplatser tängs prio-näl. 

Förbättrad säkerhet i kollektilrtrafiksystemen (nationella järnvägar) och färre störningar bia genom ' 

Stangsling i kom bination m ed kameraövervakning vid utpekade platser för obehörig I spårbeträdande och suicidpre..ention bIa 
Solna, Rotebro, Huddinge, Handen, Stockholm södra 

Ökad säkerhet i plankorsningar mellan järnväg Iväg bIa plankorsningar Fagersjövägen - N~äsbanan, 

hstaängsvagenJMarievik 

Namngivna åtgärder 

AhAk-Ulvsunda-Solna station, snabb spårväg (statlig medfinans iering) 

Roslagsbanan, dubbelspår etapp l (stallig medfinansiering) 

Tvärspårv.:lg Osl/Saltsjöbanan, snabbspårv.:lg, (staUig medfinansiering) 

Nacka (t-bana Kungsträdgården), stall ig medfinansiering 

am ng lI'Ia nster 

Inga namngilKla brister på stråket 

Framkomlighet i det övergripande vägnätet i Storstockholm 

2014-20162017-20192020-2025 , , 
, 

Förhandling pågår 

2014-20162017-20192020-2025 

Det övergripande vägnätet domineras av nationella vägar och omfattar därtill några 
högtrafikerade statliga vägar och kommunala huvudleder. Vägtrafiken fyller funktioner 
för arbetspendling, näringslivets transporter inklusive distributionstrafik och övrigt 
resande av olika slag. 

Unal av brister 
Pataghga oc växande framkom lighets problem i natIOnella vägnätet som eder ti liOSäkra resfider och låg 
tillförlitlighet. Förutsägbameten j restid är låg och störningar vanligen förekommande. Detta drabbar näringsli -.ets 
transporter, busstrafiken, långVciga trafik och arbets pendling i stort med stora samhällsekonomiska förluster som 
fölid. 

Bristande kapacitet på de större infarterna liksom genom och inom regionens centrala delar. Problematiken beror 
på de höga trafikflödena men också på det begränsade utbudet av förbindelser Ö-.er de vattendrag som delar 
Stockholm, Sa!tsjö-Mälarsnittet. Tillgängligheten mellan länets södra och norra hal\Or ar därmed bristande. 

Vägtrafiken är generellt s...ar att förena med milJö- och hälsomäl. Stillastående trafik och köer bidrar negativt till 
problemen medan god tillgtmglighet ökar efterfrågan på Vcigtrafik 
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Urval av prioriterade förbättringar för framkomlighet i övergripande vägnät 

Förbättrad framkomlighet i det statliga vägnätet nås i första hand genom att tillgänglig 
kapacitet på olika sätt används mer effektivt. Det uppnås bland annat genom utvecklad 
trängselskatt, trafikledning, utvecklade trafikstyrningssystem och fler kollektivtrafikkör
falt. Parallellt utökas och balanseras den tillgängliga vägkapaciteten genom så kallade 
trimningsåtgärder, det vill säga enklare åtgärder inom vägområdet. Utöver detta finns 
ett antal större namngivna investeringsåtgärder. I samband med dessa ska regelmässigt 
åtgärder vidtas för att utifrån behov klara tillgängligheten under byggtiden, bland annat 
genom effektivare användning av transportsystemen. 

r av åtgärder under pl@nerifl9s~rioclen 

Effektivare användning av nationella vägsystemet för ökad tillgänglighet bl a genom: 

Trafikledning/lekniska system för effektivare utnyttjande 'JII vägsystemet 

Effektivare storstadslogislik 

Atgärder för att minska störningar under byggskedet (tvtJI i byggskedel) exempeMs Förbifart Stockholm, Slussen-Ostsektom och 
Södertömsleden (förberedelser). 

"'gärder för att möla ökad efterfrågan i Södertäljestråket med effektiva och resenärsorienterade åtgärder (WIv1 j bostadsområden) 

Förstäl1<ningar och trmningar och av det befintliga nationeUa vägnätet bl a genom: 

Förlängda ramper 
Nya rampanslutningar 
Fler körfält och förbä!trade !rafi~.p!atser ex E4 TpI Ro!ebro och E18 Tpl Stäket 

Namngivna åtgärder 

E 1 a Trafikplatser Roslags Ni:lsby och 'v'iggbyholm 
Trafikplatser på ElS för förbättrad kapacitet, framkomlighet och trafiksi:lkemel. 

E4A.v 259 TväförtJindelse Södertöm ökad kapacitet för kollektivtrafik och vag samt trafiksäkerhet 
mellan E4fE20 och Rv 73 
ElS Danderyd-Aminge 
Ko!ekti\.törlält på sträckan Danderyds kyrka - Aminge, breddning av flera mindre broar samt 
ombyggnad av broarna vid trafikplats LaM!! och vartavagen, Föroättringar för kollektivtrafiken samt ökad 
kapacitet. 

ElS Statlig föijdinvestering, kninge hållplats 

ElS Frescati-Bergshamra-Stocksundsbron lJtökningkörfillt melt8n Frescati - Bergshamra och 
Stocksundsbron,Kapacitetshöjande höjande åtgärd och förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik. 

ElS Norrtälje Kapellskär 
Förbättrad trafiksäkerhet på E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. 

ElS Trafikplats Kockbacka 
Ny trafikplats på E18 i syfte att avlasta det lokala vägnätet (Enköpingsvägen, Granhammarsvägen och 
vag 840) 

E18Trafikplats Kallhäll 

2014-2016 2017-2019 2020-2025 

, 

" 
, 

, 
, 

, , 

, , 

Ytterligare ramper i tp! Kallhäll på EI8 i syfte att avlasta i första hand EnkÖpingsvägen. x 

E20 Trafikplats .Almnäs 
Ny trafikplats på E20 i syfte att möjliggöra exploatering av mark i anslutning till militärens fd anläggning i 
.Almnäs . Berör Södertälje och Nykvams kommuner x 

Fömandlingsuppdraget Stockholm , åtgärder utöver tunnelbana Nacka - Kungsträdgården Förhandling pågår 

Namngivna brister 2014-2016 2017-2019 2020-2025 

nga namngivna brister på stråket 
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Tillgänglighet för cykelpendling i Storstockholm 
Stockholms län saknar till stora delar ett sammanhängande cykelvägnät samtidigt som 
antalet cyklister är växande. Ett utbyggt cykelvägnät skulle i första hand möjliggöra för 
arbetspendling men kan därutöver även nyttjas för övrigt resande. Arbetspendling med 
cykel består dels av rena cykelresor, dels av resor som kombinerar cykel med kollektiv
trafik. Detta medför att cykelvägnätets anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter är 
av betydelse. Utöver brister i cykelinfrastrukturen finns brister i vägvisning, belysning, 
sidoutrustning liksom drift- och underhåll. I innerstaden råder kapacitetsbrist på befint
liga cykelvägar. 

Ur.el av brister 

Bristande tillgänglighet för arbetspendling med cykel 

Cyklister är i dag en särskilt olycksdrabbad grupp. 

Urval av prioriterade förbättringar för tillgänglighet cykelpendling Storstockholm 

Fortsatt planering och utbyggnad av ett övergripande cykelvägnät längs nationella vägar 
utgår från den regionala cykelplanen. Arbetet bygger på nära samarbete och samsyn 
mellan berörda kommuner och de regionala planeringsaktörema. I större namngivna 
väginvesteringar bör tiligänglighet med cykel rutinmässigt inkluderas. 

MI sv åtgärder under lanenngs enoden 

Förbättra och skapa funktionella cykelstråk längs med natioella \ägar bl a genom : 

Utb)9gnad av cykels tråk för att genomföra regiona! C}-1I:elplan, stråk kopplade Iill E18, E4 och E20 

Trimningar av c~elvägnätet i s torstadsomradet. ex E4 norr Märstastråkel, Norrtull-Kista. 

Kopplingar@ bytes punkter. 

Tratikledninglteknisk.a system för effektivare utnyttjande avcykelvägsystemet och för sm idigare omstigningar. 

Förbättrad trafiksäkerhet för C'y1c:eltrafikanter och andra oskyddade trafikanter genom : 

Planskilda GCM-passager (riksvägan1änsvägar), längs alla regionala stråk i länet där et! stråk korsar en statlig väg . 

Namngivna åtgärder 

Regionaltcykelstråk, Tabystråket E 18 (Frescati-Mörby Centrum). 
Utb}9gnaden gäller et! aYllera stråk för att skapa ett sammanhängande nät av regionala 
arbetspendlingsstråk för cykel. Stråket föreslås bli et! snabbc)i(elstråk 

Namngi 'ofla brister 

Inga namngivna brsiter på stråket 
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Stråk 2 - Nationella och internationella förbindelser till och från 
Stockholm 
I Stockholmsområdet finns ett stort antal nationella och internationella målpunkter och 
marknader. De nationella och internationella förbindelserna till och från Stockholm är 
betydelsefulla för näringslivet, akademi- och forskningsvärlden och Sverige som turist
nation. Varuförsö!jningen av landets största konsumtionsmarknad ställer också krav på 
effektiva långväga transporter liksom de företrädelsevis högvärdiga produkter som ex
porteras från regionen. I länet finns därtill landets största knutpunkter i transportsy
stemet. Stockholms central och Arlanda har en särställning i detta sammanhang. Stock
holms central trafikeras av 200 000 resenärer per dygn. Arlanda är Sveriges största 
flygplats för resenärer och fraktgods. Ärligen flyger över 19 miljoner resenärer till eller 
från Arlanda. 
Nationella spår- och vägförbindelser är viktiga för trafik som passerar genom länet. Es
singeleden trafikeras av cirka 160 000 bilar per vardagsmedeldygn. I detta avsnitt be
skrivs åtgärdsbehov på de tyngsta stråken på spår och väg, bland annat med kopplingar 
till det nationella godstransportnätet med hamnar och terminaler liksom kopplingar till 
Arlanda. Kopplingen mellan Gotland och fastlandet är också betydelsefull. För person
[a!jetrafiken till Gotland pågår upphandling. 

rval av brister 
Efterfrågan på nationell järmsgstrafik är i ag större än systemets benntllga kapaCitet samtidigt som efterfrågan 
fortsätter att öka. Störst är beho-.en av tätare och tillförlitligare trafik på Södra och Västra stambanan, 
Ostkustbanan och Mälarbanan. Infrastrukturen är i vissa delar underdimensionerad, underhållet har varit 
kontinuerligt eftersatt och flera bangårdar behöver effekti\oiseras . 

Sparkapaciteten genom Stockholmsområdet är en nyckelfråga för att binda ihop södra och norra S-..erige, men 
också Mälardalen. När Citybanan öppnar för trafik , bedöms den tillgängliga kapaciteten för fjärr· och regionaltåg till 
Stockholm Central räcka för att att matcha den efterfrågeökning som kan väntas efter en utbyggnad av Ostlänken, 
däremot brister då kapaciteten på Flemingsbergs station och på Grödingebanan. 

Bristande kapacitet i såväl spår som väg till Arlanda riskerar att begränsa flygplatsens kapacitet och attrakti'vitet. 
Flygplatsens miljötillstånd omfattar också marktransportema till och från flygplatsen och färdmedelsfördelningen 
på marktransportema kan på\€rka flygets ut\€cklingsmöjligheter. 

Kapacitetsbrister på de nationellavägama i högtrafik med negativa effekter bland annat för lastbilstransporter och 
annan näringslivstrafik. Höga trafikflöden och begränsade förbindelser genom Stockholm leder till kapacitets brister 

såväl centralt som på infartslederna. 

I centrala Stockholm finns ett flertal ungefär jämnåriga bro- och tunnelkonstruktioner med omfattande 
reno\€ringsbehov. Dessa brister behö\€r åtgärdas på ett sätt som inte stör trafiken mer än nödvändligt .. 

Bristande til!gäng!ighet för fä~etrafiken till Visby . Behov av funktionsseparering mellan person- och godstrafik i 
Visby hamn respekti\€ Klintehamns hamn. 

De 'viktigaste nationella och internationella förbindelserna mellan målpunkter i Stockholms län och omvärlden är 
tunga transportstråk med omfattande trafik med negativa konsek\€nser för miljön och människors hälsa. 

Utbredd bullerproblematik , miljöproblem och barriäreffekter da berörd infrastruktur är storsak lig , utsträck och gör 
stora ingrepp i landskapet. 
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Urval av prioriterade förbättringar för nationella och internationella förbindelser 
Åtgärderna syftar till att upprätthålla och förbättra kapaciteten på de tyngsta väg- och 
järnvägsstråken och därmed öka tillgängligheten till viktiga målpunkter i regionen. Ka
pacitetsåtgärder kompletteras bland annat med åtgärder för bättre säkerhet och mins
kade störningar. 

~I av åtgärdsvalssludier 

Bristande kapacitet E4, Tpl Järva Krog 

Kapacitetsbris t på anslutande infartsleder med koppling tiU Förbifart Stockholm 

Petroleumtransporter fi ll och inom Stockholmsregionen 

Långsiktiga altemativför järnvagen genom Stockholm 

Överskidande av normer för luftk...a!itet HågelbyledenlE4 

U~I v tg " n r pl<Jn nngsp n den 

Förstälic:ningar och trimningar avdet befintl ig a nationella järnvägsnätet bl a genom : 

Stockholm C. plattformsanpassningaroch modernisering efter Ci~anans öppnande 

Kapaciletshöjning genom has~ghetsåtgärder. justeringar av signalsystem expå Stockholm C oCh Ostkuslbanan 

Trafikledning för effektivare utnyttjande av jämvägssystemel 

Förbättrat utn~jande av depåer och bangårdar och kopplinga r till ö'.figa traftks~temet ex Södertälje hamn godsbangård 

Förlängning av förbigångss pår (gods) ex Ostkuslbanan 

Förstarkningsrocll trimningar a .... det betinllig3 nationella 'i:!:gnäte! bl ::I genom : 

Trafikledningltekniska system för effektivare utn~ande av I.Eigsystemet 

Förliilngda rampFlr och nya rampanslulningar 

Fler körfält och förbättrade trafikplatser 

Trimmade signaianläggningarlITS, infarlsleder ex E41E20 från Södertäljebron -lv1oraberg körfältsutökning och MeS 

Förbättrat utnyttjande av depåer och bangårdar och kopplingar till ö'.figa trafiksystemet 

Förbättrad säkerhet i väg och jämvägssystemet och färre störningar bl a genom : 

Stängsli ng i kombination med kameraö..ervakning vid utpekade platser för obehörigt spårbeträdande och suicidpre\oention 

Bygga planskilda korsningar melian j-.glväg, bl a Rosersberg och Brobyvägen, Sigtuna 

Förbättra säkerheten i befintl iga plankorsningar 

Älgärda kapacitets brist farleder, inseglingsrännor 

Klintehamn (farled) Möjliggöra för större fartyg att anlöpa Klintehamns hamn genom muddring av farleden . Renodla gods- och 
persontrafiken till Kl intehamn respektive Visby. 

Miljöåtgl:irder 

Dammbindning 

Tätorts m iljöerfge s lallning 

Bulleråtgärderför att skydda boende, skolor , vård och omsorgslokaler samt utemiljöerlrekreationsområden 

ValtenSkyddsåtgärder för att skydda valtenförekom ster s åväl kvalitet som k'.EIntitet och ekologisk status 

Landskapsåtgärder för att avhjälpa Barriärer för biologisk mångfald och friluflsl ivsamt skydda. restaurera , återskapa och 
utveckla natur- och kulturvärden . 

Utredningsbehovinom samtliga miljöområden för riktade fysiska miljöåtgärder samt för tunnelluft och åtgärder i 
Älgärdsprogram Luftkvalitet 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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amng i>KIa åtgärder 2014-20162017-20192020-2025 

E4 Norrtull(Haga-Södra)-Kista 
Ylterligare körfält adderas genom att bredden på befintliga körfält minskas och vägrenar tas i 
anspråk. Hela sträckan utrustas avsäkemetsskäl med bia MCS och radar. 

Hagalund, effektivisering avomloppsnära uppställning och kapacitet för anslutning . 
Ombyggnader av av spåranläggningen för att alAägsna flaskhals er för förbättrad kapacitet 
(namngivet objekt) 

Citybanan 
Tvåspårig järnväg med M nya stationer i en cirka 5,3 km lång tunnel mellan Tomteboda och 
pendeltågsstationen Stockholms södra . Samt ombyggnad av spåren mellan mtabroama och 
,Äh-sjö En cirKa 1,4 kilometer lång järnvägsbro ska byggas ö..er spårområdet i Arsta . Citybanan 
fördubblar kapaciteten ö..er Saltsjö-Mälarsnittet och tågen kan gå tätare och med högre 
punktlighet 

Stockholm C- Sörentorp , hastighetshöjande åtgärder 

Rosersberg, anslutning kombiterminal 
En överlämningsbangård byggs för att anslutningen till Postens anläggning och kombiterminal 
vid Rosersberg ska fungera utan störningar på persontrafiken längs Ostkustbanan . Vltket i sin 

, 

, 

tur leder till att vi kan transportera varor och gods på långa sträckor via järnväg . x 

E20 Norra länken , NymotoMig i tunnel mellan Hagastaden och Värtan saml med anslutning 
till Roslagsvägen "':d Frescati. 

E4 Tomteboda - Haga Södra 
Kapacitetsförstärkning mellan Essingeleden och Hagasladen inför öppnandet av Norra länken . 

E4 Förbifart Stockholm 
SeXfHig motoMig mellan Kungens Kurva och Häggvik, huwdsakligen i tunnel. Bidrar till ökad 
kapacitet i detö....ergripande vägsystemet i lanet och över Saltsjö-Mälarsnittet. 

E4lE20 Essingeleden-Södra Länken 
Bland annat nyramp för att öka kapaciteten och Irafiksäkertleten på E4f20 i mötet mellan Södra 
länken och Essingeleden . Atgärden s)"ftar lill minskad störnings känslighet och köbildning . 
Flemingsberg ytterligare plattformsspår, spår O 
Utbyggnad av yttertigare ett plattformsspår dels för ökar kapaciteten på linjen vid 
stationsuppehåll med resandeutbyte i Flemingsberg, dels möjliggör att Flemingsberg används 
som alternativ slutstation -..1d spåravstängningar.lnnebär ökad kapacitet samt tillförtidighet och 
återslällningsförm åga för Järnvägstrafiken. Atgärden är nödvändig för att ca 2018 klara vissa 
avstängningsscenarios för renoveringsåtgärder menan Stockholm central och Stockholm 
södra 

Mstutande infartsleder Förbifart Stockholm (berörda sträckor) ' 

E4 Hägg"':k-Rotebro 

E4 Rolebro-Upplands Väsby 

E4 Upplands Väsby-Manda 

E18 Hjulsta-Jakobsberg 

E41E20 mellan Ipl Hallunda och Ipl Vårby 

E41E20 från Ipl Saltskog- Södertälje bron 

Större reinloesteringsåtgärder Saltsjö-Mälarsniltet 

Stockholm C-Stockholm Södra, bl a Strömsbroarna inkl"':ssa följdinvesteringar 

, 

, 
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Namnghma b ri ster~~ ___ _ 2014-2016 2017-20192020-2025 

Horstensleden (farted) 
Horsstensleden möjliggör separering avin- och utgående trafik ti ll Stockholms hamn samtidigt 
som den resulterar i avsevärt kortare färd för stora (kryssnings)fartyg som kommer från söder 
och är på väg in till Stockholm . u 

Landsort - Södertälje (farted) , fördjupad utredning u 

Tomteboda bangård . bristande effektivitet u 

TIllgänglighet Ull Manda och kapacitelsbrisl Ostkustbanan , Skavstaby-Manda-Uppsala u 
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Stråk 3 - Storregional pendling till och från Stockholm 
Spårförbindelserna i östra Mellansverige med lokala anslutningar är av stor betydelse 
för möjligheten att arbetspendla och knyta samman de större städerna i östra mellansve
rige till en storregional arbetsmarknadsregion. 

Urval av brister 
r-Mlarbanans befintliga kapac~et medger inte att Citybanan kan utnyttjas ful~ ut. Detta får konsekvenser för 

både nationel" storregional och regional järnvägstrafik. 

Regiona~ågstrafikering påverkas av kapacitetsbrister i järnvägsanläggningen. J nuläget finns ett antal 

kapacitets brister som försvårar ett genomförande av förslag på mer funktionel~ trafikeringsupplägg. 

Järnvagsanraggningen brister i det att underhållet är eftersatt med frekventa tågstörande fel som följd . 

Detta rrinskar trafikens punklighet och tillförlit lighet. Wlet ar en anläggning som i sig inte orsakar 
oplanerade driftsavbrott. Den större orYtattning och högre kvalitetsnivån inom drift, underhåll och 

reinvestering som kravs för att nå detta ar mycket val mJtiverad för att undanröja förseningar. 

Urval av prioriterade förbättringar för storregional pendling 
Berörda planeringsaktörer har i samverkan utarbetat en Trafikplan 2017 för den storre
gionala tågtrafiken efter Citybanans öppnande. Trafikplanen syftar till att skapa ett mer 
enhetligt och funktionellt tågupplägg som underlättar för arbetspendling. 
För att bedriva regionaltågstrafik i enlighet med denna, har prioriterade trimnings- och 
kapacitetshöjande åtgärder samlats inom ramen för ett Mälardalspaket. I tabellen nedan 
redovisas dessa åtgärder, varav delar ligger i Stockholms län. Åtgärder i angränsande län 
finns redovisade i kapitel 14: Åtgärder som förbättrar resor, transporter och tillgänglig
het - östra Mellansverige. 

Därutöver är investeringar i Mälarbanan prioriterade med hänsyn till behoven av ökad 
kapacitet för fjärrtågstrafik, regionaltågstrafik och pendeltågstrafik. 

UMI av strategiska ålgärdswlsstudier 

Kapacitets - och mlgänglighetsbrister Märsta station 

Barriärer i grönstrukluren 

MI avå ärderunder tanerings erioden 

Mälardalspaket Trimningar och förstärKningar avdet befintliga jäm\ägsnätet för förbättrad kapacitet samt för ökad punktlighet och 
tillförlitlighet bl a genom: 

Atgärder i Stockholmsregionen 

Kapacitetshöjning genom hastighetsåtgarder, justeringar av signalsystem bl a på Södra stambanan och Grödingebanan, N\oSjö
Jäma 

Effekti>.4sera tågvägssignalering Stockholm C 

Förlångning avbelintliga plattformar bl a i Märsta och N}'t<varn. 

Atgärder i övriga Mälardalen 

Kapacite tshöjning genom hastighetsåtgärder, justeringar av signalsystem bl a på Ostkustbanan, N}+:öpingsbanan. Målarbanan, 
Dalabanan 

Sammanhållen underMIlss ats ning i sam..erKan med berörda parler. fortsatt arbete med satsningen ".Albetspendling i storstad" 

MljMtgarder 

Bulleråtgårderför att sk)(1da boende . skolor, vård och omsorgslokaler samtutemiljöerlrekreationsområden 

vattensk)(1dsåtgärder för att sk)(1da \Elttenförekomsler såval kval itet som k>.entitet och ekologisk status 

landskapsåtgärderför att a...njälpa Barriärer för biologisk mångfald och friluftsliv samt sk)(1da, restaurera , återSkapa och ul\eckla 
natur- och kulturvärden. 

NamngilKlaålgårder ------:=====--"":2014-2016 2017 -2019 2020-2025 

Målarbanan, Tomteboda-KatlhäU, M nya spår.B~gstarl delen Tomteboda-BarKarby under 
perioden . 

NamngilKla brister 2014-2016 2017-2019 2020-2025 

Inga namngi\Bn brister på stråket 

Åtgärder inom ramen for Mälardalspaketet redovisas även i kapitel 14. 

119 



Sammanfattning av effekter av föreslagna åtgärder i Stockholm 
De åtgärder som föreslås under planperioden bidrar till att regionen kan växa med en 
halv miljon nya invånare utan att trafiksituationen påtagligt förvärras. Tillgängligheten i 
transportsystemet bedöms inte fullt ut att hinna utvecklas i takt med befolkningstillväx
ten, även om de föreslagna investeringarna i statliga väg- och järnvägssystem förstärker 
kapaciteten i flera stråk. Möjligheten att arbetspendla med spårtrafik i länet och i östra 
Mellansverige förbättras med Citybanan, utbyggnaden av Mälarbanan och övriga åtgär
der i Mälardalspaketet. ÖVrig kollektivtrafik underlättas genom bland annat spårsats
ningar och nya kollektivtrafikkörfalt. Pågående förhandling kan komma att resultera i 
att tunnelbanan åter börjar byggas ut och skapar ökad tillgänglighet. 
Det statliga vägnätet kompletteras med Förbifart Stockholm, som bidrar till ökad kapa
citet och minskad sårbarhet i trafiksystemet samt avlastar de centrala infarts- och 
genomfartslederna. Vägnätet i anslutning till Förbifart Stockholm har till stora delar 
fcirstärkts med hänsyn till trafiken till och från Förbifarten. Tvärförbindelserna i Söder
törn har därtill förbättrats . Ytterligare tvärförbindelser skapas genom Norra länken som 
understödjer nya större bostadsområden. Ett regionalt cykelvägnät är under utbyggnad 
och i slutet av planperioden är cykel pendling ett alternativ till bil- och kollektivtrafik i 
fler resrelationer. 

Sammantaget är det sannolikt att trafiksystemet utnyttjas mer effektivt samtidigt som 
det för resenären finns fler alternativa resvägar. Trafiksäkerheten har generellt ökat. 
Trots dessa och ett flertal ytterligare åtgärder bedöms trängselproblematiken fortsatt 
vara stor med ökande restider. 

Bedömning av kvarstående brister efter 2025 
Efter att redovisade åtgärder är genomförda kvarstår behov av ytterligare åtgärder och 
insatser för att klara brister i transportsystemet i Stockholmsregionen. Ett kontinuerligt 
arbete kommer att krävas utifrån den inriktning som påbörjats under planperioden med 
bland annat trimningar och förbättringar av befintligt system, ökad säkerhet, minskade 
störningar och ökad robusthet. 
Flera större investeringsåtgärder bedöms också vara nödvändiga liksom ytterligare sats
ningar på att minska trafikens negativa effekter på miljö och hälsa. 
Tillgängligheten till Arlanda har fortsatta brister, liksom Ostkustbanan mellan Stock
holm och Uppsala. Arbetet med att förstärka den storregionala pendlingen i Mälardalen 
behöver fortsätta. 
Under plan perioden prioriteras nödvändiga anpassningar av Stockholm central med 
anledning av Citybanans öppnande. På längre sikt kan ytterligare behov av kapacitets
förstärkningar vara aktuella till följd av den ökande långväga pendlingen in mot Stock
holm. Med Ostlänken och tätare trafik från Eskilstuna och Katrineholm visar prognosen 
för 2030 på totalt 13 tåg per timme längs Grödingebanan sträckan Södertäl
je-Flemingsberg under en maxtimme. Om trafiken ökar mer än i prognosen kan det 
handla om 17 tåg per timme under maxtimmen. I detta fall kan det komma att krävas 
vissa åtgärder för att trygga en bra robusthet, det handlar då i första hand om mindre 
åtgärder. 
Behoven av ytterligare järnvägskapacitet både söder om och norr om Stockholm central 
bör ses samlat och ur flera perspektiv. Långsiktiga alternativ för järnvägen genom 
Stockholm och frågan om Stockholms central behöver utredas både som del i det natio
nellajärnvägsystemet och som stadsbyggnadsfråga. Trafikverket är därför redo att till
sammans med Stockholm stad studera förutsättningarna för en sådan långsiktig utbygg
nad. 
Kollektivtrafiken har även efter genomförda åtgärder kapacitets- och kvalitetsbrister. En 
kapacitetsstark kollektivtrafik till nordostsektorn och framkomligheten för den regionala 
busstrafiken är fortsatt viktiga områden att arbeta med. Långsiktiga alternativ för tun
nelbanan behöver säkras genom kapacitetsförstärkningar centralt och nya kopplingar till 
befintliga linjer. Utbyggnaden av det regionala cykelvägnätet bedöms inte i sin helhet 
kunna genomföras under planperioden. 
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Stockholmsregionens försörjning av bränsle- och petroliumprodukter är under omvand
ling och påverkar transportbehovet och hamnarna i området. Frågan behöver utredas 
samlat i olika tidsperspektiv. 
För några brister genomförs åtgärdsvalsstudier och för några inleds arbete med fysisk 
planering under planperioden 2014-2025. 

torre kvarstående bnster och !!garder efter 2025 

ForstatI arbete med bl a trimningar och förbattringar al/befintl igt system, ökad sakerna!, minskade störningar och ökad robuslhet 

Genomförande 8V Regional cykelplan för Stockholms lan, (fortsatt arbete) 

Namngivna brister: 

Tillgånglighet till Mande och kapacitelsbrisl Ostkustbanan, Skavstaby-Mande planering påbörjas underplanperioden, (ej statlig 
infrastrokturMllare FOrdelar av strackan) u 

Bristande elrektilJiet Tomtsbada bangård planering påbörjas under planperioden u 

FOrtlandlingsuppdragel Stockholm , å!garder vtÖ\9r tunnelbana Nacka - Kungsträdgården u 

Brist i fa rled, Södertalje-Landsort If 

Horstensleden (far1ed) u 

UNal av åtgarrJsvalsstudier: 

Kapaciletsbrister i den regionala ko llekbwaflken Nordost-sektorn i Stockholm s län 

Fram~omlighe!sbrister för regional busstrafi~_ (möjlighet ti ll kapadtetsstar!c: kollekti .... .rafik i form av BRT) 

Kapacitets- och tillg3nglighetsbrister Marsta station 

Bristande kapacitet E4, l pl Jarva Krog 

Kapacitetsbrist pa anslutande infartsleder med koppling till Förbifart Stockholm 

Bristande framkomlighet pa vag inom SolnalSundb}berglStockholm vasterort 

Petroleumtransporterti ll och inom Stockholmsregionen 

Bamarer i grönstrukturen 

Behov av skydd avwrtenförekomster 

ÖI-ersk!dande av normerför luftlo:valilel Hågelbyl9den/E4 

Långsikbga altemativ förjamvagen genom Stockholm 

Kapacitet i ji3mvagsnatel söder om Stockholm '<id kraftigt ökad trafik 

Atgllrdas inte under planperioden: 

Kapacitetsbrist Ostkus \banan, godsspår norr om Ulriksdal 

Kapadtetsbrist Oslkustbanan, lomteboda-förbi Solna station samt behov avyttertigare regionaltågstation 

Långsiktiga allema!ivför tunnelbanan , kapadtelsförstSrkningar centralt samt förti3ngn ingar och kopplingar WI befintl iga linjer 
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16 Atgärder som förbättrar resor, transporter och 
tillgänglighet - västra Sverige 
Västra Sverige är centralt för import och export av varor och gods till och från Sverige. 
De nationella väg- ochjärnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten 
via hamnarna längs kusten och de goda fårbindelserna till Öresundsregionen. Två av de 
tre benen i den nordiska triangeln som sammanbinder de nordiska huvudstäderna finns 
i Väst. Viktiga tätortsområden i västra Sverige är Karlstad, Trestad, Skövde, Borås, Var
berg, Halmstad och Göteborg. Göteborgs hamn och Landvetter flygplats är viktiga 
transportnoder, såväl nationellt som internationellt. Efterfrågan påjärnvägskapacitet för 
både gods- och persontrafik växer kraftigt i regionen. Ett väl fungerande transport
system är en förutsättning för regionens funktion och tillväxt. 
Göteborg är områdets nav för person- och godstransporter och här finns regionens 
största arbetsmarknad. De statliga väg- och järnvägarna går igenom de centrala delarna 
av staden och fyller därmed en viktig funktion för regional pendling och för lokalt resan
de i Göteborg. Trafikflödena i centrala delar av staden är stora och skulle kunna avlastas 
aven väl fungerande kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. En viktig målpunkt för 
godstrafiken är Göteborgs hamn, men även flera av de stora godsterminalerna som lig
ger mycket centralt. Göta älv utgör ett viktigt sjöfartstråk för gods till och från hamnarna 
kring Vänern, samt för fritidsbåtar och turisttrafik. 
I januari 2013 infördes trängselskatt som en del av det Västsvenska infrastrukturpaketet. 
Infrastruktursatsningarna syftar till att öka kapaciteten i järnvägssystemet, bidra till att 
göra kollektivtrafiken mer attraktiv, förbättra miljön samt göra transporter till och från 
Göteborgs hamn och industrier mer tillförlitliga. I paketet ingår bland annat Västlänken, 
en tågtunnel under centrala Göteborg och nya älvförbindelser. Staten finansierar hälften 
av kostnaden och medfinansiering sker lokalt och regionalt, bland annat genom träng
selskatter. 
Behoven av infrastruktur i regionen är mycket varierande. I Värmland dominerar skogs
bruksnäring och pappersindustri samt en expanderade gränshandel. Länet är stort och 
avstånden till samhällsservice och arbetstillfållen är ofta långa. En ny arbetsmarknad 
nås genom ökad regional pendling till Norge. Pendling sker också till centralorten Karl
stad med många arbetsplatser. Viktiga delar i besöksnäringen är turiststråken Fryksda
len och Klarälvsdalen samt skidanläggningar i norra Värmland. 
I Halland är tjänstesektorn, bland annat handel och turism, samt verksamheter koppla
de till skogsnäringen viktiga näringar. Sommarturismen är speciellt betydande, därför 
görs en särskild satsning på cykelstråket Kattegattieden. Kuststråket är centralt för såväl 
godstransporter som personresor och regional pendling. Fem av de största tätorterna 
ligger i stråket med Västkustbanan och E6 som förbindelselänk. Här finns ett antal stör
re terminaler för varudistribution. Viktiga noder för sjötransporter är Varbergs och 
Halmstad hamn. 
Västra Götaland är ett viktigt logistiknav och ett välbesökt turistområde. Näringslivet 
och företagen i Västra Götaland är diversifierade, med allt från internationella storföre
tag till kunskapsintensiva företag inom t ex miljö och it. Efterfrågan på regional arbets
pendling med kollektivtrafik på väg och järnväg ökar. Befolkningssiffrorna är vikande i 
Dalsland, norra Skaraborg samt i delar av Sjuhärad. 
På följande uppslag presenteras brister samt ett urval av platsspecifika åtgärder som 
kommer att genomföras under planperioden. Vi pekar också på vissa identifierade behov 
av åtgärder som behöver utredas djupare innan Trafikverket föreslår hur de ska priorite
ras. Utöver detta kommer vi även att arbeta med vissa mer generella åtgärder. Exempel 
på detta är samhällsplanering för integrerad infrastruktur, trafik- och bebyggelseplane
ring, trafikslagsövergripande störningshantering och koordinering av projekt inklusive 
mobility managament-åtgärder, samplanering av cykel och kollektivtrafik, tidtabellspla
nering för tågtrafik, ITS-åtgärder, planering av uppställningsplatser och depåer för per
son- och godstrafik, samt anpassning av stationer och hållplatser till funktionshindrade. 
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_ Stl'iik 1 Göteborg-Varberg-Halmstad-(Öresundsregionen) 

_ Stråk2 Göteborg-BOfås- Ulricehamn-(Jönköping-Östergötland-Slockholm) 

_ Stråk3 Göteborg-Trestad-Östfold/Oslo 

_ Stråk 4 Oslo-Charlottenberg-KiI-Karlstad-Kristinehamn-(Mälardalen-Stodc.holm) 

_ Stråk S Göleborg-Trollhättan-Mellerud- Karlstad-Torsby-(Bergslagen) 

_ Stråk6 Göteborg-Skaraborg (-Stockholm) 

Stråk 7 Jönköping-Skövde-Värmland 

_ Strik8 Borås-Varberg 

_ Stråk 9 Trestad-Lidköping-Mariestad- Mälardalen 

c:::J Stråk 10 Halmstad-Växjö, se avsnittet för södra Sverige 

c:::J Strå k11 Halmstad-Jönköping, se avsnittet för södra Sverige e StrU 12 Noden storgöteborg 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg-Varberg-Halmstad
(Öresundsregionen) 
Stråk 1 omfattar Västkustbanan och vägarna E6/E20, Markarydsbanan delen Halm
stad-Hässleholm, KattegattIeden. Stråket fyller en viktig funktion får arbetspendling, 
fritidsresor och turism samt för transittrafik och för långväga godstrafik mellan konti
nenten och Norge/Värmland och norra Sverige. 

rval av risteroc tgärdsvalsstudler (AVS) 

Kapacitet på Väslkustbanan för person- och godstrafik 

Kapacitet på Marka!)<fsbanan Halmstad-Hässleholm för gods- och persontrafik 

Spårkapacitet på stationer, Varberg, Halmstad, Kungsbacka, Mölndal, och kapaciteUub)mme för parkering C)'i(el, bil 
och anslutande bussar i bytes punkter 

Tillgänglighet för mellanregionala och långvaga kollektiva resor 

Begränsad användbarhet mellan orter för cyklister och för turist- och rekreations cykling i delar av stråket 

Tillgänglighet till bytespunkter för gång , cykel och buss, t ex Halmstad 

Kapacitet på E6 för person- och godstrafik, in mol Göteborg och enstaka trafikplatser 

Tillgänglighet till godsnoder som hamnar, terminaleroch bangårdar för godstrafiken 

Sakerflet vid trafikplatser på E6 på grund av köbildning och ökad risk för tillbud 

Säkemet i stations miljöer och på sträckor som inbjuder till att gena över spår 

Buller och vibrationer från jämvägen i tätorter i stråket 

Landskaphstadsmiijö, Eö och Västi<ustiHlnan ger barrii:ireffekler för mänrliskor, ujur OL:h natur, särskilt E6 för klöwili 
och utter 

Vatten . oskyddad vattentäkt i Halmstad , konflikt med både E6 och Västkustbanan 

(AVS) 

(AVS) 

lAVS) 

(Avs) 

lAVS) 

(AVS) 

lAVS) 

Urval av åtgärder under ptaneringsperioden 

längre plattformar för pendeltåg på Vä-,,7k-,,-":-,,-,-o-,7ö-, Ö~k-'~d7k-,-p'-citel, Götebo-'-9--K~"-O-g-,7b-'~'k-'------------' 
Samåkningsparkeringar, Halmastad N, varberg C, Kungsbacka S 

Pend el parkeringar för cykel och bil vid hållplatseroch stationer, ex Kållered o Hede stn (\lP) 

Optimering avjamvägen , signalåtgärder, uljämnade hastigheter, tidtabellsjusteringar mm 

Trimning och förbättring avvägar, ramper, ITS, signaler och busskörftjlt samt jus terade trafikplatser på väg E6 

Resenarsinfonnation om restid och störning mm , DART, Västsvenska paketet 

Förbättrade bytespunkter utmed expressbussfinjer, Särö, Snipen, Kungsbacka kommun 

Stängsling! annan effektiv åtgärd '.id särskilt utsatta och utpekade ptatser för obehörigt spårbetrade 

Skyddsåtgarder o::h rist:.redu::erande otgtirder mot förorening :::''1 vnlten . 

Buller och '.ibrationsdämpande åtgärder, väg och järnväg 

Ekodukt E6 Sandsjöbacka för minskad barriareffekt för djur och natur 

Namngl'Kla åtgärder 2014·16 2017·19 2020·25 

Helsingborg-Göteborg , KattegattIeden· Cykelled 

Varberg Dubbelspår (tunnel) inkl . resecentrum, 

amngi.."a brister 

Inga namngi..na brister på stråket 

edömning avharstAende brister efter 2025 

, 
, 

2014·16 2017·19 2020·25 

Kapacitetsb rist på Västkustbanan Göteborg. Kungsbacka, särskilt Almedal·Mölndal, samt i vändpunkter för persontrafiken 
(Varberg , Halmstad, Ku ngsbacka , IlAölndal) och bristande plattformslängder för pendel- och regionaltågstrafik 

Bristande tillgänglighet (långa restider) för m ellanregionala och långväga kollektiva resor 

Bristande tillgänglighet till gedsnoder som hamnar, terminaler och bangårdar förgedstrafiken 

Spåric:apaciletsbrisl, bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet · Halmstad Resecentrum 

Kapacitetsbrister på Markarydsbanan Halm stad·Hassleholm för gods · och persontrafik 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna ökar punktlighet och kapacitet för järnvägen i samband med dubbelspårsut
byggnad genom Varberg. Kapacitet och trafikaäkerhet i vägnätet ökar med anledning av 
ombyggnad och trimning av trafikplatser. Kapacitet för parkeringsplatser för cykel och 
bil i bytespunkter ökar, vilket ökar tillgängligheten till kollektivtrafiken för resenärer. 
Utbyggnaden av KattegattIeden ökar användbarhet mellan orter för cyklister och för 
turist- och rekreationscykling i stråket. 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg-Borås-Ulricehamn
Jönköping-(Östergötland-Stockholm) 
Stråk 2 omfattar riksväg 40 och järnvägen Kust till kustbanan. Stråket utgör ett växande 
stråk för resor och transporter mellan Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter 
som Borås, Jönköping och linköping/Norrköping. 

Urval av bris ter och åtgärdswlsstudier (AVS) 

låg tillgänglighet för regionala, meltanregionala och lång..ega kollekti-.trafikresor Göteborg-l8oråsområdet och 
Jönköping-lÖstergöUand-lStockholmsområdet, begränsade res möjligheter med tåg där res tiderna är långa och 
turulbudet lågt (AVS) 

Begränsad tillgänglighet och kapacitets brist på Kust till kustbanan för persontrafiken 

Kapacitetsbrist och bristande tillgänglighet vid och till bytes punkter 

Begränsad an'o'ändbarhet förcykJister mellan orter i stråket 

Begränsad användbarhet avKusl till kustbanan för godstrafiken 

Begränsad robusthet för godstrafik på väg 40 

Bristande trafiksäkertJet på delar av vag 40, särskilt Rångedala-Hester och i vissa backar 

Bristande trafiksäkerhet och kapacitet i vissa korsningar längs väg 40 

Säkerhet i stations miljöer och sträckor som inbjuder till att gena ölJer spår 

Bris tande säkerhet i plankorsningar väg~ämväg på KustliII kustbanan 

Buller och "';brationer från väg och järnväg i tätorterna, särskilt i Borås 

Vallen förkom st Delsjön och Rådasjön väg 40 och Kust iii! kuslbanan 

Landskaplbarriärer för människor, natur och djur, Väg 40 utgör barriär för "';It, särki!t för hjortdjur 

Bristande trafiksäkerhet och kapacitet i vissa korsn ingar längs \tag 40 

Mil avåtgarderunder planeringsperioden 

InföralUl\eckla busskörfält, väg 40 Borås 

Trafiksakerhetsåtgärder på Kust till Kustbanan Göteborg-Borås 

Trimningsåtgärder Ryamotet, väg 40, Härryda kommun 

(AVS) 

(AVS) 

(AVS) 

(AVS) 

(AVS) 

Kn',1.a ihop befintligt cykelnätoch skapa säker cykelväg IilllandlJetler resecentrum från norra land..etter, Västswnska paketet 

Utökade pendelparlc.eringar (cykel och bil) längs väg 40 , Västsvenska paketet 

Sbgningsfalt för godstrafik på väg 40, trafiksakerhet och robusltJet 

Bulleråtgarder genom Borås 

'amng,'ofia åtgärder 

Riksväg 40 Ulricehamn (DålIebo - Hester), nymotOrWg 

Rv40 Bårhultsmotet (Slambymotet) ny trafikplats 

Göteborg-Borås , nytt dubbelspår.,,;a Landvetter ft~plats (deletapp M}lnl~ke-Bolleb~d) 

Namngiltfla brister 

Göteborg - Borås, fördjupad utredning fördeletapperna .Aimedal- Möln~ke och Bolleb~d -

2014-16 2017- ~S 2020-25 

, 
" " , 

2014-16 2017-19 2020-25 

Borås u 

Bedömning avkwrstående bnsterefter 2025 

Kapacitetsbrist Göteborg-Aimedal, där Kust till kustbanan och VäslXustbanan har gemensam sträckning 

Bristande resmö/ ligheter med tåg mellan Göteborg och JÖnköping.Kapacitetsbristvid enkelspårssträckor, kvarstående sträcka för 
dubbelspårsutb~gnad är Iv'ölnl:,d(e-Aimedal och Bolleb~d-Borås, Ulricehamn-Jönköping-Linköping . 

Begränsad användbarhet av Kust till kustbanan för godstrafiken 

Begränsad användbarhet förcyklister mellan orter i stråket 

Låg trafiksäkerhet och kapacitetsbrist i vissa korsningar på väg 40 

Baniäreffekter för hjortdjur längs delar av väg 40 

Bris tande robusltJet för gOdstrafik på väg 40 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna kommer att bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 40, hela 
stråket är mötesseparerat och vissa trafikplatser byggs om. Minskad risk för olyckor på 
vissa sträckor på Kust till Kustbanan med anledning av säkerhetshöjande åtgärder i 
plankorsningar samt överflyttning till ny bana, sträckan Mölnlycke-Bollebygd. Dubbel
spåret Mölnlycke- Bollebygd kommer att ge förbättrad turtäthet och restid Göteborg
Borås och förbättrad tillgänglighet till Landvetter flygplats. 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg-Trestad-ÖsttoldlOslo 
Stråk 3 omfattar E6, södra och norra Bohusbanan, Älvsborgsbanan delen Uddevalla
Öxnered, Norge-Vänerbanan delen Göteborg-Kornsjö. Stråket är centralt för interna
tionella transporter av gods på väg kontinenten-Sverige-Norge samt för regionalt och 
internationellt resande. E6N är den väg som har störst mängd transittrafik i regionen. 
Urval av brister och åtgärdswlss tudier (AVS) '-------
Bristande tillgänglighet ocillånga restider för mellanregionala och långvägalintemationella kollekthe personresor 
Göteborg-Oslo och Trollhättan-Oslo (AVS) 

Bri"ster i kapacitet, robusthet, tillgänglighet för persontrafik och godstrafik på Södra Bohusbanan , Göteborg-Uddevalla (AVS) 

Bristande tirlgäng lighetoch eftersatt underhåll, Norra Bohusbanan för regional pendling Strömstad-Uddevalla (AVS) 

Begränsad användbarhet mellan orter för cyklister och för turist- och rekreationscykJing i delar avsträkel (AVS) 

Bristande användbametför godstrafiken på Norgebanan Öxnered-Kornsjö-ÖstfoldlOslo (AVS) 

Underhållsbehovi farleden in till Uddevalla 

Trafiksäkerhet~ Höga ol){:kstal på förbindande länk mellan E6 och E45, väg 44 UddevallalTrollhättanNänersborg, 
sträckan Lerbo-Bratterödsmotet är ej mötesseparerad (regional väg) 

Bristande säkerhet i stationsm iljöer, spårområden och plankorsningar väg~ärnväg , Södra Bohusbanan, Ytterby-Kode, 
Stora Höga-Stenungsund, Uddevalla Ö-Uddevalla C (AVS) 

Landskap/stadsmiljö, barriäreffekter förmänniskor, djur och natur i de södra delarna avstråket. väg och järnväg 

Buller och llibrationer från wg och järnväg i tätorterna 

Urval avåtgarder under planerj""~g,~p~,~ri"o~d,~""""---------------------------"" 

Ph:lttfonnsföl längninyarti jj 135 m på Södra Bollusballan, Göleborg-SienungsunrJ 

A::gärder som faller ut avåtgärdsvalsstudier; plankorsnings - och trafiksäkerhets höjande åtgärder på Bohusbanan (ev. medfinans) 

KoUekthtrafikätg~rdermcd anledn:ng av trängsels katten , Jordfallsmotet-Kungälvsmotet E6 

Parkeringsplatserlpendel-P för c)1(ef och bi l lIid bytes punkter, ex i Kungälvoch Stenungsund kommun , Västs..enska paketet, 
annan utförande part 

Trimning avtralikplatser på E6, ex Kungälv 

Trädsäkring av81 kifometer på Bohusbanan 

Byte fogar på Nodre äl\t)ron, E6 , samordning med byggnation avbusskörfä!1 Kungälv 

Spårupprustning/spårbyte Stenungsund bangård, Södra Bohusbanan 

Trimmning av tunnlar (för att uppnå lastprofi l ~ llid Haksjön och Teåker, Norgebanan 

Spår- och slipersundemåll, Göteborg - Stenungssund , Södra Bohusbanan 

Samordning avunderhållsålgärder och kapacitetshöjandeåtgärder på Norra Bohus banan 

amngi>KIa åtgarder 

E6 Pålen-Tanumshede , ny motof'Jäg 

Namngi>KIa brister 

Inga namngi\Oa brister på stråket 

Bedömning avkvars ende bnster efter 2025 

2014-16 2017-19 2020-25 

, 

2014-16 2017-19 2020-25 

Bristande kapacitet, tillgäng lighet och långa restider för mellanregionala och långwgafintemationella personresor med tåg 
Göteborg-Oslo och Trollhättan-Oslo 

Bristande tillgänglighet för regional pendling med koUektivtrafik Strömstad-Uddevalla-Göteborg ,långa re stider på sträckan 
Uddevalla -Strömstad , NOrra Bohusbanan 

Bris tande plattforrnslängder för pendel- och regionaltågstrafik på Södra Bohusbanan 

Bristande kapacietet och robusthet för person- och godstrafiken på Södra Bohusbanan Uddevalla-Göteborg - inga nya eller 
fönängda mötesstationer 

Brist i anwndbartletför godstransporter Norge(Väner)- banan etapp Öxnered-Komsjö - (Oslo) 

Underhållsbehovi faneden in till Uddevalla 

Buller och llibrationer från väg och jårnwg i tätorterna . 

l andskapfstadsmiljö, barriäreffekter för m änniskor, djur och natur i de södra delarna av stråket 

Begränsad anwndbarhet mellan orter för C'yi(listeroch för turist- och rekreationsc)1(ling i delar av stråket 

Sammanfattning av effekter 
E6 Göteborg-Oslo är helt utbyggd som motorväg, vilket ger en ökad kapacitet, tillgäng
lighet och säkerhet i hela stråket för person- och godstrafik. Åtgärderna leder till effekti
vare kollektivtrafik genom kollektivtrafikåtgärder på E6 Jordfallsmotet-Kungälvsmotet, 
förlängningen av plattformarna, ökad sittplatskapacitet, på Södra Bohusbanan Göte
borg-Stenungsund samt genom utbyggnad av pendelparkeringar vid större knutpunkter. 
Underhållsåtgärderna på Bohusbanan ger en något förbättrad robusthet. Trafikeringen 
på Södra och Norra Bohusbanan kan behållas men inte utökas. 
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Urval av prioriterade förbättringar Oslo-Charlottenberg-Kil
Karlstad-Kristinehamn-(Mälardalen-Stockholm) 
Stråk 4 omfattar E18 och Värmlandsbanan. Stråket används för internationella, mellan
regionala samt regionala personresor och godstransporter. 

Urval a\lbristeroch ålgärdsvarssludier (AVS 

Bristande tillgänglighet och punktlighet för mellanregionala och tångvägalintemationeUa kollektiva personresor 0510-
Karlstad-örebro-Stockholm (AVS) 

Kapacitetsbrist för person- och godstrafik på E18"':d Karlstad (AVS) 

Kapacitetsbrist och bristande underhåll på Värmlandsbanan, delen Kil-Karlstad-Kristinehamn samt Karlstad C, som 
orsakar tåg punkllighet och robusthet för person- och godstrafiken (AVS) 

Kapacitetsbrisl \id Kils , Karlstads och Kristinehamns bangårdar (AVS) 

Låg resenärsklElHte på mindre stationer, bytespunkter och hållplatser med avseende på bl.a , kom for1, tillgänglighet för 
funktionshindrade, trafiksäkerhet, information och trygghet. 

Bristande trafiksäkerhet på E18 på delen väster om Karlstad - TöCksforslNorge 

Bristande säkerhet stations- och spårområden, Värm lands banan, bl a Karlstad-Skåre 

Bristande säkerhet- plankorsningar, Värmlandsbanan 

Mljö- E18 passerar igenom sk~dsområde för Karlstads vattentakt Sörmon 

Urval av tgärder under planeringsperioden 

Busshållplatser längs E18: Skattkarr, Rudsbyn och Vase 

Trimningsåtgarder på Värmlandsbanan, signalåtgärder 

Samtida infart på Värmlandsbanan, Skåre 

Sidoområdesåtgärder E18 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Värm lands banan Karlstad-Skåre 

Trimningsåtgärder på E18, Genomfart Töcksfors 

Trädsäkring längs delar avVärmlandsbanan 

A\fIStlning, byte av sliprar, välel-, kontaktledning - och spårbyten på Värrnlandsbanan 

Bullerdampandeåtgarder på EI8 

Namngl\ll"la åtgard<'e~,---------

Varm lands banan Kil-LaJCå ,mötesstationer 

EI8 Väster om Karlstad, Björkåsmotet - trafikplats Skutberget. mölesfri 2+2 väg 

Värmlandsbanan, Li:I)Q;\ - kviKi:I, möielislationeroch Kapat:itetshöjande åtgärdtH 

Namngi\ll"la brister 

Inga namngil.f1a brister på stråket 

Bedömning avk\8rs tående brister efter 2025 

(AVS) 

(AVS) 

014-16 2017-19 2020-25 

, , 
, 

, 

2014-16 2017-19 2020-25 

Bristande lillgänglighet för mellanregionala och långvägalintemationeUa kollektiva person resor Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm 

Trafiksäkerhet på E1 B - mötesseparering saknas trån Valnäs (väster Karlstad) till Töcksfors 

Bristande kapacitet på Värmlandsbanan för person- och godstrafiken Kil-Karlstad 

Kapacitetsbrist '.id Kils bangårdar 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna på Varmlandsbanan, utbyggnad av mötesstationer, trimning - och under
hållsåtgärder, leder till förbättrad kapacitet, kvalitet, säkerhet och punktlighet. Genom 
att ytterligare en etapp på E 18 är mötesseparerad samt att trimningsåtgärder genomförs 
ökar trafiksäkerheten, kapaciteten och tillgängligheten på E18. Karlstads vattentäkt 
Sörmon är säkrad genom ombyggnad av E18 väster Karlstad. 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg-Trollhättan-Karlstad
Torsby-(Bergslagen) 
Stråk 5 omfattar Göta Älv och Vänern, E45 samt järnvägarna Norge-Vänerbanan, Berg
slagsbanan, Fryksdalsbanan. Stråket har stor betydelse för näringslivets transporter, 
nationell och internationell tillgänglighet och arbetspendling och turistresor. Sjöfarten 
på Göta älv är främst inriktad på transporter direkt till och från hamnar runt Vänern och 
direkt med olika europeiska hamnar. 
Urval av brister och ålgärdsvalsstudier (Avs~)F;;';;;;;';"'----:=======:... 
Underhålls- och kapacitets brist för person- och godstransporter på Norge-Vänerbanan, delen Ömered-Kil-SUlHdalen 
och på Bergslags banan (AVS) 

Kapacitets - och tillänglighetsbrist persontrafik Norge-Vanerbanan, del Älvängen-Göteborg (AVS) 

Kapacitetsbrist på E45, delen Tfollhättan-Vänersborg samlllid Amål (AVS) 

Bristande underhåll och kapacitet för persontrafik på Älvsborgsbanan. Vänersborg 

Begränsad anwndbarheloch robusthet för sjöfarten i Göta älvoch TrollhättanNänern (AVS) 

Kapacitets - och underhållsbrisl påFrykdalsbanan , delen Karlstad-Kil -Torsby (ÄVS) 

Stations miljöer med brister Grums, Säme och Amål, Norge - Vänerbanan ingår i prioriterat nät för funktionshindrade 

Bristande säkerhet på E45, delarna Vänersborg-MeUerud, Mimskog-Amål samt Säme-Grums (AVS) 

Bristande säkerhet på Norge-Vänerbanan på stationsområden, spårspring (Trollhättan-Velanda) samt vid 
plankorsningar 

Vattentäkt Göta,Älv 

landskap/stadsmiljö, barriäreffekter för människor, natur, djur (fågelmiljöer och vilt E45) 

Urval av tgi:irderunderplaneringsperioden 

UtbY.lgnad av buSshållplatser o Pendel-P för regional pendling i stråket 

Plattformsförlängning /lJwborgsbanan, Vänersborgs station 

Ö-..efSyn av tidtabell för regionala tåg , Norge-Vän erbanan , sträckan Älvängen-Göteborg, för ökad kapacitet och tillförlitlighet 

Anpassning avhållplatse roch stationer (bl a Trollhättan, Grums, Säme och .Amål) till funktionshindrade 

Mötesseparering i befinHig sträckning E45 Animskog-Tösse-.Amål (äskat för 2013, ts) 

A!gärder barnäreffekt landskap E45,vilt 

Underhåll på Vänerbanan , Ömered-Kil, Fr)i<sdalsbana och Bergslagsbana n: A\N8ltning, utbyte avspår, väJdar och slipers , 
bergsskrotning, åtgärda rälsvandring 

Trädsäkring av80 kilometer på NorgeNänernbanan 

Byte av järnvägsbro vid Vänersborg, re-in....estering 

Samordning av underhålls- och kapacitelshöjandeåtgärder på Fr)1I:sdalsbanan 

Sk~dsåtgärder och riskreducerande åtgärder mot förorening avvatten, Göta PJvvattentäkt 

(AVS) 

amngilKla tgArder 014-16 2017-19 202025 ---NorgeNänerbanan , KiI-Ömered , kraftförsörjning , 
SIälIdalen - Ki l, Bergslagsbanan, fjärrblockering, möles stationer, hastighetsanpassning 

amngivna brister ----------------.,' '"0<' 4''·"' 6".."'2017-19 2020-25 

Vänersjöfarten,TroUhätte kanal/Göta älv, fördjupad utredning 

Bedömning av kvarstående bnster efter 2025 

Bristande tillgänglighet och säkerhet på delar avE45 : genom Göta, Torpabron i Trollhättan , Vänersborg - Metlerud , AAimskog
Amål och Säme - Grums 

Kapacitetsbrister Karlstad-Kil -Torsby för person- och godstrafiken, Fr)1I:sdals banan 

Kapacitetsbrist Ömered-Kil för person- och godstrafiken (ä....en Kil s bangård) på Norge- Vänerbanan 

Begränsad kapacitet under högtrafik på Norge-Vänerbanan, delen )SJvängen-Göteborg 

Begränsad användbarhet och robusthet för sjöfarten i Göta älv och TrollhättanNänem (Trollhättans slussar ej ombyggda) 

Bris !ande plaltformslängder för pendel- och regionaltågstrafik på Norge-Vän erbanan 

Sammanfattning av effekter 
Järnvägsstråket Väster om Vänern är fardigbyggt vilket möjliggör överflyttning av gods 
från Västra Stambanan .till N orge-Vänerbanan. Ökad punktlighet för persontrafik Nor
ge-Vanerbanan, delen Alvängen -Göteborg genom tidtabellöversyn. Okad trafiksäker
het, ännu en etapp av E45 är mötesseparerad (Ämål-Änimskog). Förbättrad tillgänglig
het Vanersborgsstation. Något förbättrad robusthet på Vänerbanan, Fryksdalsbanan och 
Bergslagsbanan med anledning av underhållsåtgärder. 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg-Skaraborg
(Stockholm) 
Stråk 6 omfattar E20 samt västra Stambanan. E20 har en strategisk funktion för såväl 
nationella som internationella godstransporter till och från Göteborgs hamn. Västra 
Stambanan har framförallt en funktion för regionala och långväga personresor samt 
nationella och internationella godstransporter. 

rya! av bris ler och ålgärdS\la~'~"~Iu~d~;::e~, (~A~"'~) ======================= 
Bristande rObusthet och punkllighet för alla tågresenärer samt för godstransporter (AVS) 

Kapaciletsbrisl för pendlare Alingsås - Göteborg (AVS) 

Bristande tillgänglighet (turtäthet. restider) för resenärer Alingsås - Göteborg och Skara borg-Göteborg (AVS) 

Kapaciletsbrist lAd b)tespunkter, t ex brist på parkering för c}t<el och bil, samt utrymme för buss ans lutningar och ~hen 
spårkapacitet i Floda, pJingsås , Hemjunga, Vårgårda, Falköping (AVS) 

Bristande tillgänglighet på E20 förpersonresor AJingsås - Skaraborg - Örebro, på ej rnötesseparerade slTäckor 

låg k\Glitel på mindre stationer, bylespunkter och hållplatser med aweende på komfort, tillgänglighet för 
funktionshindrade , trafiksäkerhet, information och trygghet mm 

Bristande användbarhet avE20 för ~ling på grund av låg trafiksäkerhet 

Kapacitetsbrist för godstransporter på Västra stambanan ÖrebrolHallsberg - Göteborg 

Bristande ~l!gänglighettiU godstrafikens noder 

Bristande användbarhet avE20 för godstransporter på icke mötesseparerade delar 

Låg trafiksäkerhet E20 

Säkerhet i stationsmiljöer och på sträckor som inbjuder till atlgena över spår 

Vatten . Det finns berörda vattentäkter längs E20 

Buller över65 db och vibrationer längs väg och framförallt buller från järnväg, särskilt i tatortema på sträckan Göteborg
.Ningsås 

Landskap/stadsmiljö. barriärer för friluftsliv och fauna i tätorter. särskilt på slräckan Göteborg - Alingsås 

rvai avålgärder under planeringsperioden 

Spårväxelbyte i Skö'o(je, Väring (2sl) 2014 

Om ledning av godståg Väster om Vänern 

Kontaklledningsbyte Laxå - Falköping 

Spårbyte Alingsås-Göteborg. Herrljunga-Alingsås, ned och uppspår (UnderhåUsplan) 

Uijämnade medelhasligheterltidtabell på Västra stambanan för pendeltåg och regiontåg 

Förbättrad tillgänglighet i bytespunkterfresecentra för effektivare resenärsflöden : Partille, Lerum, Floda , Alingsås, mfl 

Optimering avjämvägens signalsystem Göteborg-Laxå 

Pendelparkeringar för ~el och bil vid hållplatser och stationer, exk.pen station 

Signalprioritet för busstrafiken på det statliga vägnätet. Västsvenska paketet 

Resenärsinfonnalion om restid och störning mm, DAAT, Västsvenska paketet 

Smärre åtgärder för cykling längs befintliga vägar parallellt med E20 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E20. målning . räffling, uppsättning av räcke , säkra korsningar 

Stängsling och/eller kamera övervakning Skö'o(je-Väring , lerum - Stenkullen - Floda - Norsesund västra , Alingsås-Västra 
Bodarne , suicid oell spårspring på Västra Stambanan 

Bulter och vibrationsåtgärder, Göteborg-Al in gsås, Västra stambanan 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Namngi\'11a åtgarder 2014-16 2017-19 - 2020-25 

Västra stambanan Göteborg-Skölode , ök.ad kapacitet samt förbättrad infart Sä-..enäs 

E20 Tollered-Alingsås (delen tillingared), ombyggnad till motorWg 

E20 Alingsås-Vårgårda, ombyggnad !iII motorWg 

E20 genom .Alingsås , ombyggnad ti ll 2+2 väg med trafik.plalser 

E2D Förbi Hova, mötesfri väg 

, 
, 
, 
" , 

, , 
, 
, 
, , 
, 

, E20 Götene-Mariestad, mötesfri väg 

E2D Vårgårda - vara, mötes fri vag 

E20 Förbi Vårgårda , mötesfri väg , 

amngi\'11a brister 2014-16 2017-19 2020-25 

--~-------------------------------Inga namngi...na brister på stråket 

edöm ning av kvarstående bnster efter 2025 

Bristande kapacitet och robusthet för gods trans porter ÖrebrolHaUsberg - Göteborg, särskilt-Göteborg-Alingsås 

Bris tande kapacitet, robusthet, punktlighet och tillgänglighet för pendlare Alingsås - Göteborg och för regionala och långväga 
personres or, särskfII Göteborg-Alingsås 

Bristande piattfonnslängder för pendel- och regionaltågstrafik på Västra stambanan 

Bristande tillgänglighet för regional tågtrafik Skaraborg-Göteborg 

Låg trafiksäkerhet och bristande ti llgänglighet på E20 

o Förbi Skara 

o Förbi Mariestad 

Höga bullernivåer på sträckan Göteborg-Alingsås, väg och järnvag 

Vatten , Det finns berörda vattentäkter längs E20 

Landskapfstadsmiljö, barriärer för lri luflslivoch fauna i tätorter, särskilt på sträckan Göteborg - Alingsås 

Sammanfattning av effekter Göteborg-Skaraborg-(Stockholm) 
Åtgärderna på Vastra stambanan förbättrar kapaciteten, robustheten och punktligheten 
fcir gods- och persontrafik. Åtgärderna på E20 leder till en väsentlig förbättrad trafiksä
kerhet och tillgänglighet. Kollektivtrafiken effektiviseras och användbarheten ökar bl.a. 
genom förbättrad tillgänglighet i bytespunkter, förbättrad resenärsinformation, ökad 
kapacitet på Västra stambanan samt genom utökad parkering för cykel och bil i bytes
punkter. 
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Urval av prioriterade förbättringar Jönköping-Skövde-Värmland 
Stråk 7 omfattar väg 26, 47 och E18 samt järnvägarna Jönköpingsbanan, Västra stamba
nan och Värmlandsbanan. Stråket har stor betydelse för näringslivet i ett regionalt och 
interregionalt perspektiv. Delar av stråket utgör även viktiga länkar för regional arbets
pendling, till exempel Jönköping-Falköping-Skövde. 

MI avbris teroch åtgardsvalsstudier (AVS~)=::-:-:-::===:;:=::=::::;:;=========:l 
Begränsad ijllgänglighet och långa restider för regionaltrafiken beroende på kapacitets bris I på järnvägarna , 
Jönköpingsbanan och Värmlandsbanan 

Begränsad lillgänglighetför persontrafiken på Rv26 genom Skövde och sträckan Olterbäcken-Gullspång 

I kapacitet på Rv26 väster om Jönköping (Väslerleden) 

Ilåg standard på RYl6 mellan Jönköping och Slättang 

låg kvalitet på mindre stationer, b~espunkter och hållplatser med aweende på bl .a. komfort, tillgänglighet för 
funkfionshindrade , trafiksäkerhet, information och tl)';lghet mm 

(AVS) 

(AVS) 

(AVS) 

(AVS) 

Begränsad tillgänglighet för godstrafiken på Rv26 genom Sköllde och sträckan Tidaholm • Borgunda (AVS) 

Bristande säkerne! i plankorsningar väg~ämväg på Jönköpingsbanan och Värmlandsbanan (AVS) 

Trafikolyckor på passager genom samhällen och avsaknad avmötesseparering på delar av Rv26 medför trafikolyckor (AVS) 

Ilåg trafiksäkerhet på delar avRV26 som fortfarande saknar mötesseparering , Månsel)'d • Slättäng (AVS) 

Landskap/stadsmiljö,barriäreffekterför människor, djur och natur Rv26 

Oskyddade vattentäkter längs Rv26 

rval av åtgärder under planeringsperioden 

Korsningsåtgärd på Rv26 \lid Otterbäcken 

Atgärder för att förhindra spårbeträdnad och andra jämvägsolyckor 

Uppruslning och Skyltning för cykeltrafik längs Rv26, Hassierör - Sjötorp 

Mötesseparering av befintlig Rv26 på sträckan Mullsjö • Broholm. 

amngi "v11a åtgärder 2014-16 2017-19 2020-25 

Jönköpingsbanan, Falköping - Nässjö, Samtidig infart och 160n kmlh på delar av sträckan 

Rv26, Månseryd - MJlIsjö , x 

x 

Namngi"v11a brister 2014-16 2017-19 2020-25 

Inga namngi\f1a brister på stråket 

edOmn ng avkl.Elrstående brister efter 202 

Begränsad ti llgänglighet förpersontrafiken på Rv26 genom Sköwe och sträckan Otterbäcken-Gullspång 

Kapacitetsbrister, del\lis låg res hastighet och trafiksäkernetsbrister på Jönköpingsbanan 

Begränsad tillgänglighet för godstrafiken på Rv26 genom Sköwe och strllckan Tidaholm - Borgunda 

Bristande trafiksäkerhet på Rv26 , avsaknad avmötesseparering 

Kapacitetsbrist på Rv26 väster om Jönköping (Västerleden) . 

Låg standard och sakerhet på Rv26 mellan Broholm och Slättäng 

Landskap/stadsmirjö,barriäreffeklerför människor, djur och natur Rv26 

Oskyddade vattentäkter längs Rv26 

Sammanfattning av effekter 

Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på väg 26, särskilt mellan Jönkö
ping (Månseryd) och Mullsjö (Broholm). Användbarheten för cyklister kommer att öka 
något vid upprustning och skylting längs väg 26, Hasslerör - Sjötorp. Hastighetsanpass
ningen ger en förbättrad kapacitet på järnväg mot Värmland. 

Se kapitel 17 - södra Sverige för följande stråk: 

Urval av prioriterade förbättringar Halmstad-Växjö 
Urval av prioriterade fårbättringar Halmstad- Jönköping 
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Urval av prioriterade förbättringar för stråket Borås-Varberg 
Stråk 8 omfattar riksväg 4" samt ViskadaIsbanan. Stråket har stor betydelse för tillgäng
ligheten till arbetsmarknaderna på ömse sidor om länsgränsen. ViskadaIsbanan utgör 
även reservväg för godstransporter vid störningar på Västkustbanan. 

Urval av brister och åtgärds vals studier (AVS'»::=================-_.:======;:::;: 
Bristande tillgänglighet, lång restid och låg turtäthet, för regional pendling på Viskadaisbanan (AVS) 

Bristande användbarhet förgodstrafiken på Viskadaisbanan (Avs) 
Kapacitetbrist och bristande underhåll på Viskadaisbanan (AVS) 

Låg kvalitet på mindre stationer, b}"1:espunkter och hållplatser med 8IJSeende på bl.a . komfort. tillgänglighet för 
funktionshindrade, trafiksäkerhel information och tl)'ilghet mm 

Bristande säkerhet i stationsmi ljöer och på sträckan som inbjuder till att gena ö\er spår, särskilt utsatta sträcka där 
ol)d(a skett (ä-.en suicid) är Boras-Viskafors (AVS) 

Många plankorsningar Rv41~ärnväg på I.Askadalsbanan (AVS) 

Landskap/stadsmiljö. barriäreffekter för männ iskor, djur och natur s amt barriärer i tätorter 

Buller och ~brationertån vCig och järnväg i tätorterna 

rval av åtgärder under planeringsperioden ---
Underhållsåtgarder på \liskadalsbanan , utb~e av slitna skarvar, rä ler och slitna s liprar, nya skarv/ägen samt makadam is ering, 
trum - och diknings ågarder på \liskadalsbanan 

Plankorsn ingsåtgarder på \liskadalsbanan 

Samordning avunderhållsåtgärder och kapacitetshöjandeåtgärder på \liskadalsbanan 

NamnglWla åtgarder ------------------------~2"O""4~- '~6C-~2"'O""7 -"'Q9-'2002~O~-.,25'"" 

Inga namngilKla åtgärder~p'å~': .. ~k~'~t --------------------.;.;-...;.-.;.;-..;.-;.;.;...;....;.. 

NamngilKlabrister -----------------~2"O""4-~'~6C" 2017-19 2020-25 
Inga namng ilKla brister på'~'~tr~å~k:":---------------------.;.;-...;.-...;.---...;.--..... 

Bedömningavkl.erståendebn~· ,,"~~,~e'fte~'~2"O~2<5----------------------------~ 

Låg trafiksäkertlet på delar avRv41 

Kapacitetsbrist och bristande underhåll på Vlskadalsbanan 

Bris tande tillgänglighet för regional pendling på ViskadaIsbanan 

Bristande användbartlel för godstrafiken på Viskadaisbanan 

Låg kvalitet på mindre stationer, b~espunkter och hållplatser med avseende på bl .a . komfort, tillgänglighet förfunklionshindrade , 
traftksåkerhel information och trygghet mm 

Landskap/stadsmiljö, barriäreffekter för människor, djur och natur samt barriärer i talorler 

Buller och >jbrationer tån väg och järnväg i tätorterna 

Sammanfattning av effekter 

Underhållsåtgärderna på ViskadaIsbanan ger en något förbättrad robusthet. Plankors
ningsåtgärderna leder till ökad trafiksäkerhet i plankorsningarna på ViskadaIsbanan. 
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Urval av prioriterade förbättringar Trestad-Lidköping-Mariestad
Mälardalen 
Stråk 9 omfattar riksväg 44, E20 samt järnvägarna Älvsborgsbanan, Kinnekullebanan, 
Västra stambanan, Stråket har stor betydelse för tillgängligheten till arbetsmarknaderna 
i regionen samt för tillgängligheten för näringslivets transporter mellan bland annat 
norra Vastkusten/Vanerområdet och Mälardalen/Stockholm. 

Urw) av brister och åtga~'d~,~",,::':,!"!!:ud;~e~'~IA~VS:;.!.) _.:===== __ 
Eftersatt underhåll och bristande tillgänglighet för regional pendling på grund av långa restider och mÖjlig turtäthet på 
Kinnekullebanan och Ällf->borgsbanan 

Tekniska brister/eftersatt underhåll, otillräckliga mötesmöjligheter innebä r kapacitetsbrist på järnVclgama på 
Kinnekullebanan och Ioivsborgsbanan 

Bristande trafiksäkerhet och tillgänglighet för funktionshindrade på /lAarieslad station , låg , smal och böjd plattform , 

avsaknad av leds tråk. säkerhetszon etc 

Tekniska bris ter, otillräckliga mötesmöjligheter, ofullständig anslutning i Håkantorp innebar bristande användbarhetav 
järnwgarna för godstrafiken 

Bristande robusthet för godstrafiken på delar av R-..44 

Bristande lillgänglighellill Hällekis hamn för Vanersjöfarten, farledens djup ärotiUräckligt 

Begränsad användbarhet mellan orter för ~lis!er och för turist- och rekreationsc)«.l ing 

Låg trafiksäkerhet på delar avR-..44 och E20 

Låg trafiksäkerhet på banorna på grund av ett stort anial piankorsningar 

Buller och "'brationer från väg och järnväg i tätorterna, t exFilsbäck 

Konflikt med vattentäkt. Vid Gillstad väster om Lidköping går Rv44 genom ett sk}"tidsområde för vattentäkt och korsar 
även vattendrag 

Luftföroreningar även från tåg , Kinnekullebana n är inte elektrifierad . 

Landskap/stadsmiljö , barriäreffekterför människor, djur och natur . Barriärer i tätorter 

Urval avåtgärderunder planeringsperiOden 

Tillgänglighetsanpassning av Mariestad station 

.A:gärder för överflyttning av trafik till förbifart Fi lsbäck. Beteendepåverkan för minskad trafik i Lidköping (s amverkan med 
Lidköpings kommun) 

Und erhålls åtgärder - Utbyte avslitn a räler och slitna sliprar, nya skarvlägen samt makadamisering 

Plankorsningsåtgärder och slopning av korsni ngar 

lAVS) 

lAVS) 

(AVS) 

lAVS) 

(AVS) 

(AVS) 

Samordning avunderhållsåtgärder och kapacitetshöjandeåtgärder på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan (samfinans regional 
plan och undertlåtlsplan) 

NamnghKla !gärder 2014-16 2017-19 2020-25 

Inga namngi..,.,a åtgärder på stråket 

Namngi\ofla brister 2014-16 2017-1g 2020-25 

Inga namngi\ofla brister på stråket 

Bedömning avkwrstäende brister efter 2025 

Bristande tillgänglighet för regional pendling på grund av långa restider och möjlig turtäthet på järnvägarna 

Tekniska brister, otillräckliga mötesmöjtigheter innebär kapacitetsbrist på järnvägarna 

Bristande tillgängtighettill Hällekis hamn för Vänersjöfarten, farledens djup är otillräckligt 

Bristande robusthet för godstrafiken på delar av R-..44 

Låg trafiksäkerhet på delar avRv44 och E20 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna bidrar till ett mer tillgängligt transportsystem för personer med funktions
nedsättning. Åtgärderna bidrar till något förbättrad trafiksäkerhet genom plankors
ningsåtgärder på Kinnekullebanan och Älvsborgsbanan. Underhållsåtgärderna på Kin
nekuIlebanan och Älvsborgsbanan ger en något förbättrad robusthet. 
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Urval av prioriterade förbättringar noden Storgöteborg 
Stråk 12 noden Storgöteborg omfattar E6, E20, E45 riksväg 40, järnvägarna Västkust
banan, Göteborgs hamnbana, Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Kust till kustbanan, 
Västra Stambanan samt sjöfart på Göta älv och Göteborgs hamn. I Göteborg finns regio
nens största arbetsmarknad och logistikverksamhet. Här finns regionens nav för person
och godstransporter i Västsverige. De nationella väg- ochjärnvägsstråken knyter Norge, 
via Göteborg till kontinenten samt sammanbinder Västsverige med övriga delar av Sve
rige. 

Urval av bris ter och åtgårdsvalsstudier (AVs) 

Bristande kapacitet och tillgänglighet (långa restider) för regional pendling med kollektiwafik mellan kranskommuner (AVS) 

Kapacitet -.id bylespunkler, brist på parkeringsplatser för c~el och billIid vis sa större bylespunkter och ej tillräckligt 
utrymme för bussangöringar 

Bristande kapacitet, kvalitetoch tillgänglighet för personresor i det lokala trafiksystemet, gång, cyXel och kollektiw-afik (AVS) 

Bristande komfort, tillgänglighet för funktionshindrade, trafiksäkerhet, information och tr)o;Ighet mm, ex Göteborg C 

Bristande kapacitet och robusthet i ....agnätet för person- och godstrafiken, infarter mot Göteborg, passagen över Göta 
älv och korsningspunkterna för de större nationella vägarna E6 - E20 - E45 od1 riksväg 40-E6 (Kallebäck) (Avs) 

Bristande kapacitet och robusthet i järnvägsnätet för persontrafiken, Göteborg C, Västra 
stambananlMarieholmsbronlKviUe bangården (Olskroken), Göteborg C - Almedal (AVS) 

Bristande kapacitet, robusthet och tillgänglighet till godstrafikens noder 

Bris! på omloppsnära uppställningskapacitet och depåer för person- och godståg och för farligt gods på \'äg , samt 
bristande underhåll på Sävenäs rangerbangård 

Terminalstrulduren innebär stor belastning på vägnätet, framförallt i ans lutning till cenlrum 

l åg trafiksäker11et på Hisings- och Norrteden och risk för kökrockar på E6 

låg trafiksäker11et för cyII.lister 

Bristande säkerhet i stationsmiljöer och sträckor som inbjuder ~II att gena över spår, särskilthamnbanan 

Trafikbelastning på lederna genom de centrala delarna avstaden som ofsakarbuller, luftföroreningaroch annan 
miljöpåverkan 

Barrtärerför människor, natur och djur samtliga infarter till Göteborg väg och järnväg. Viltoly{:kor , Söderleden, E20 
Jonsered 

Urval avåtg:ärderunder planeringsperioden 

SpåMgshållplats Chalmers , Västsvenska paketet 

(AVS) 

Signalprioritering vid nya busskörfält, utmed expresstråk och för kollektivtrafik på stadigt vägnät (Säröieden), Västsvenska paketet 

Nygång- och c~elbro , Inlands galan -lindholmen, Västsvenska paketet 

Trimning av trafikplatser i Göteborgsområdet 

ITS-åtgärder såsom variabla hastighetsgränser i Storgöteborg längs väg 

Trimningsåtgärder avjämvägens signalsystem i Göteborgsområdet od1 nyväxelförbindelse för ökad kapacitet, robusthet och 
punkt1ighet 

Effekti"'sering av om lopps nära uppställning och kapacitet för uppställning och depåanslutning 

Buller- och ... brationsdämpande åtgärder 

MJbility management och samordning i byggskedet 'Trafik 2016", Västsvenska paketet 

Traf,kledningssystem för optimalt utnyttjande för passager över älven, alla trafiks lag (medfinansiering) 

DAAT-resenärsin formalion om restid och stöming mm, Västsvenska paketet 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Narn IIlIla åt ärder 2014-16 2011-19 2020-25 

V1:!stsvenska paketet, Atgärder på vägnatet 

V1:!stsvenska paketet järnväg 

Bidrag till trafiksystem, Storstadsöverenskommelse 

E6,21 Göteborgs hamnllundbyleden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

E6.20 Hisingsleden, Södra delen (Vädermotet-Björlandavägen), rnötesfri 2+2 väg 

Göteborgs hamnbana och Iv1arieho!msbron , ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv 

Göteborg C, signalslällver1c: m.m , 

E45 Falutorget- tvhrieholm , förbättrad trafikmiljö 

E6.20 SöderNästerleclen-Sisjömotet 

V1:!stra Stambanan Göteborg - Skövde, ökad kapacitet inkt. ombyggd infart till Sävenäs 

Olskroken, Planskild lösning 

Göteborg spårvägar 

Utredningsmedel Göteborgsprojekt 

, , 
, , , 
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, 
, , 

, 

Namngi\1f18 brister 

Sävenäs rao'g"'~':b~,"-9~'~'d~,~forn~' 7" -,,,':":"d utredning 

2014-16 2011-19 2020-25 

----------------~ -~~ , 

Bedömning av kvarstående bnster efter 202<5'""-------------------------------~ 

Bristande kapacitet , kvalile och tillgänglighet för personresor i det lokala trafiksystemet 

Bristande kapacitet och tillgänglighet för regional pendling med kollektivtrafik 

BristaJlde tillgänglighet med långa restider för pendling med kollektivtrafik mellan kranskommuner 

Bristande kapacitet och robusthet på i vägnätet fÖl' person- och godstrafiken, infarter mot Göteborg, korsningspunklema för de stÖITe 
nationella vägarna E6 - E20 - E45 och riksväg 40-E6 (Kallebäck), E6,20 Söder Väster1eclen, etapp 2 (förstudie finns för hela leden). Väg 
4O/E6S, åtgärder .. id Kallebäcksmotet (Förstudie pågår), E45 tJBrieholm-PQnesberg 

Bristande kapacitet och robusthet i järnvägsnätet-Västra stambanarV'MarieholmsbronIKvilie bangården (Olskroken), \/astkustbanan Almedal
tv'öIJldal 

Brist på uppstäliningskapacitet, rangerbangård (Sävenäs) och depåer fär person- och godståg 

Trafikbelastning på lederna genom de centrala delarna av staden som orsakar buller, luftföroreningar och annan miljöpåver1c:an 

Bristande tillgänglighet till regional spårbunden kollektivtrafik på Hisingen 

Låg trafiksäkerhet på Hisingsleden, E6.20, Utbyggnad av Hisingsleden, norra delen (Förstudie finns) 

Terminalstrukturen innebar StOf belastning på vägnätet, framför~1t i anslutning till centrum 

Barriärer för människOf, natur och djur samtliga infarter till Göteborg väg och järnväg .Vlllolyckor , Söderleden, E20 Jonsered 

Sammanfattning av effekter noden Storgöteborg 

Minskad trängsel i vägnätet. Minskad sårbarhet över Göta älv med fler älvförbindelser. 
Ökad kapacitet för parkeringsplatser för cykel och bil i bytespunkter. Förbättrad till
gänglighet till Göteborgs hamn och godstrafikens noder. Effektivare kollektivtrafik 
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17 Atgärder som förbättrar resor, transporter och 
tillgänglighet - södra Sverige 
Samhällsstrukturen i södra Sverige är uppbyggd kring ett flertal tillväxtrnotorer, framför 
allt residens- och högskolorter som Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Karlskro
na, Kalmar, Växjö och Jönköping, De växande städerna har en viktig funktion för områ
dena runt dem, och utbyte mellan städer och omland är centralt för utvecklingen. Ut
vecklingen i södra Sverige måste ske med hänsyn till allt från den dynamiska Oresunds
regionen till små arbetsmarknader i inre Småland. Det är viktigt att det går att arbets
pendla med kollektivtrafik på väg och järnväg även i områden som är relativt glest befol
kade. Därmed kan arbetsmarknaderna vidgas, vilket är centralt för att även små och 
medelstora företag ska kunna möta strukturomvandlingen mot kunskapsekonomi. 
Öresundsregionens goda resandeutveckling i kollektivtrafiken förväntas att fortsätta att 
utvecklas till övriga delar av regionen. Regionen är en viktig tillväxtrnotor för hela södra 
Sverige. Sydvästra Skånes och Köpenhamnsregionen bildar tillsammans Skandinaviens 
största storstadsregion med 3,8 miljoner invånare. Integrationen med Köpenhamn och 
Danmark har ett decennium efter öppnandet av Öresundsbron överträffat prognoserna 
och varje dag reser 90 000 män, kvinnor och barn över sundet. Öresundsregionen för
väntas få en kraftfull utveckling när det gäller såväl gods- som persontransporter. Till
komsten av Fehmarn bältförbindelsen kommer att öka både väg- och järnvägstrafiken i 
Öresundsregionen. Kollektivtrafikens utveckling har varit en nyckel för tillväxten i regi
onen. Utvecklingen av tågsystemet Öresundståg, som på svenska sidan idag täcker in 
såväl Göteborg som Kalmar är betydelsefullt för hela Sydsverige. 
De växande städerna står inför stora utmaningar med överbelastning på infarter och 
kringfarter. Därtill är framkomligheten begränsad vilket också leder till låga reshastighe
ter och sämre attraktivitet. I och runt flera orter saknas viktiga länkar i nätet av gång
och cykelvägar. I de större städerna finns ett ökat behov av varutransporter. Citylogisti
ken behöver utvecklas genom transportsnål lokalisering av omlastningspunkter, sam
ordning av varutransporter och ökad styrning av trafiken. Ett fortsatt samarbete med 
kommunerna i samhällsplaneringens tidiga skeden, steg 1-2, och att fortsätta integrera 
beteendepåverkande åtgärder är en nyckelfråga för framtiden. 
Genom södra Sverige passerar en betydande del av näringslivets godstransporter med en 
stor andel transittrafik till flera av våra viktigaste exportmarknader via det övergripande 
väg- och järnvägsnätet samt via centrala kombiterminaler och hamnar. Mätt i godsom
sättning för 2012 så fanns tre av Sveriges sex största hamnar inom området, vilka gene
rerar särskilt stora godsflöden. Med en ökande östorienterad handel kommer sydöstra 
Sverige att spela en mer strategisk roll än tidigare. Sydöstra Sveriges skogar står för en 
stor del av tillväxten i landets skogar där Småland är det starkast producerande skogs
området. I södra Sverige är det i stor utsträckning samma vägnät som är viktigt för jord
bruk, skog och mindre industrier. I Skåne är jordbrukssektorn och livsmedelsindustrin 
betydande med ett omfattande transportbehov. Det finns ett stort intresse för att utveck
la storskalig vindkraft i de glesare delarna av regionen. Besöksnäringen är idag Sveriges 
största näring. Den ger mer exportintäkter än någon annan näring och sysselsätter fler. I 
Småland, Öland, Blekinge och Skåne finns välkända begrepp och flera olika produkter, 
men framförallt en betydande tillväxtpotential. 
på nästa uppslag presenteras brister samt ett urval av platsspecifika åtgärder som 
genomförs under perioden. Exempel på generella åtgärder är effektiviserad varudistri
bution, satsningar på Bus Rapid Transit, BRT-Iösningar, i såväl stadsmiljö som regional 
nivå, tillgänglighetsanpassningar av stationer, tidtabellsplanering för tågtrafiken, mobi
lity management i byggskedet och ITS-åtgärder. 
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o 10 20 30 -tO 50 
_ I km 

_ Stråkl Trelleborg/Malmö-Helsingborg-Halmstad-(Göteborg) 

_ Stråk 2 KBpenhamn-Malmö-Jönköping/Nässjö-Unköping - (Stockholm) 

_ Stråk 3 Malmö-Kristianstad-Karlskrona - Kalmar-Norrköping 

_ Stråk 4 Malmö-Ystad/Simrishamn 

_ Stråk 5 Helsingborg-Hässleholm 

_ Stråk 6 Halmstad-Växjö 

Stråk 7 Göteborg-Växjö-Kalmar/Blekinge 

_ Stråk 8 Halmstad-Jönköping/Nässjö-(Stockholm) 

_ Stråk 9 Jönköping-Nässjö-Västervik/Oskarshamn 

c::::J Stråk 10 Göteborg - Jönköping (Stockholm), se avsnittet förvåstra Sverige 

c::::J Stråk 11 Jönköping - Skövde (Mariestad/Karlstad), se avsnittet för västra Sverige 
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Urval av prioriterade förbättringar Trelleborg/Malmö-Helsingborg
Halmstad-(Göteborg) 
Stråk 1 omfattar vägarna E6 och E20 samt Våstkustbanan, Godsstråket genom Skåne, 
Rååbanan inklusive Marieholmsbanan. Stråket fyller en funktion för arbetspendling, 
fritidsresor och turism, samt för transittrafik och långväga godstrafik mellan kontinen
ten och Norge/Värmland och norra Sverige. Förbindelser finns via de skånska hamnar
na, Helsingborg, Malmö, Trelleborg, Ystad och via Öresundsbron. 

Urwl av brister och åtgardsvalssludier (AVS) 

I kapacitet på E61E20 norrut från Malmö och i -.155a trafikplatser 

Ilåg standard på Marieholmsbanan hindrar tidtabeflslagd trafikering med bi,a . Pågatåg 

I kapacitet på godsstråket genom Skåne 

I kapacitet på VästkusttJanans kvarwrande enkelspårstrackor över HaUandsas och kgelholm-Hetsingborg 

I ökande bullerproblem längs Kontinentalbanan "':d ny Pågatågstrafik och lIer godståg 

I säkerhet vid plankorsningar på Godsstråket och Marieholmsbanan 

Urval avålgärder under planeringsperioden 

Utökning av befintlig pendlarparl<ering vid E6 i Skegrie, samt Mobility management ålgärderför ökat koUekti'oJtrankresande 

GC- bro ö...er E6 -..id Magiarp, TreUeborg 

Omb:voggnad avtrafikplats Rebbelberga på E6 . 

Öwrsyn av trafikerings upplägg för art effekb-..isera spårutnytljandet och öka kapaciteten på järnvägarna i stråket. 

Bussramper på E6 -..id lomma Södra. 

Omb:voggnad och utökning avmotorvägshåUplats Vellinge Ärlgar på E6 

BuUervaU landskrona 

lAVS) 

(AVS) 

(AVS) 

lAVS) 

------~2>ii0 14- 16 2017-19 2020-25 Namngi\11a åtgärder ---------------

TreUeborgsbanan. Kapacitetshöjning och anpassning för Pågatågstrafik, samt Mobility 
mansgement åtgärder för ökat koiiekU"trafikres ande. 

Kartegartsleden. Turistc~eued . 

Godsstråket Astorp - Teckomatorp. etapp 2 och 3. Mötes spår och fjärrblockering 

Marieholmsbanan , Teckomatorp - Eslöv. byte avädre spår för artkunna starta Pågatågstrafik 

E6 Trafikplats Flädie. Åtgärden hänger samman med den regionala åtgärden på väg E6.02 
Flädie - Lund. Om byggnad av trafikplatsen för art öka kapacitet och säkerhet. 

Kontinentalbanan Malmä-Fos ieby. BuUerskyddsåtgärder för att kunna starta persontrafik 

Tunnel genom Hallandås, nJ"« dubbelspår Båstad-Förlsövsorn medger tyngre godståg 

ÄngelhOlm - Helsingborg (Romares väg). Utbyggnad till dubbelspår på ca 85 % av sträckan . 
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Narnngi \11a bfl'~';;;le7, -----------------------~2>iiO"14;C . .,16'"'~2iiO"'T7."109- 2020-25 

Inga narnngilofia brister på stråket 

Bedömnmg av kvarstående bnster efter 2025 
~~~~':"": 

Kapacitetsbrister på E61E20 norrut från Malmö och i -..issa trafikplatser 

Kapacitetsbrister på Västkustoanan på delen Maria (Romares vag) - Helsingborg 

Kapacitetsbrister på stora delar av Gods stråket genom Skåne 

Sammanfattning av effekter 

Åtgärderna på Trelleborgsbanan och Marieholmsbanan möjliggör start av ny Pågatåg
strafik. Trimningsåtgärder på Godstråket genom Skåne medför att en stor del av godstå
gen kan köra den kortare vägen genom Hallandsåstunneln. Ombyggnad av trafikplatser 
på E6 leder till ökad framkomlighet. På Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsing
borg ökar kapacitet, punktlighet och återställningsförmåga. Utbyggnad av bussramper, 
busshållplatser och pendlarparkeringar ger ökade förutsättningar att utveckla kollektiv
trafiken. 
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Urval av prioriterade förbättringar Köpenhamn-Malmö
Jönköping/Nässjö-Linköping-(Stockholm) 
Stråk 2 består av vägarna E6, E20, E4 samt järnvägen södra Stambanan. Stråket fyller 
en viktig fu nktion fOr arbetspendling med fl era trafikslag, för fritidsresor och turism 
samt för transittrafik och långväga godstrafik mellan kontinenten och mellan och norra 
Sverige, via de skånska hamnarna, Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad, och via 
Öresundsbron. 

Urval avbristeroch åtgärds vals studIer (AVS")---------

Bristande kapacitet i förbindelser bil Danmark och Kon~nenten då planerad utb~gnad avFehmam BäHförbindelsen 
ger en ökning avfrämst godståg mot kontinenten . 

låg kapacitet i tillfarterna till Malmö hamn och Ma lmö gOdSbangård samt inn e på Malmö godsbangård 

Bristande kapacitet på Södra Stambanan mellan Malmö och Hässleholm via Lund som är en avSwriges mest 
tra~kerade dubbelspårssträckoroch där det finns önskemål om att kunna köra ner tåg på sträckan 

Kapacitelsproblem på Södra Stambanan genom Småland där problemet ökar längre söderuloch drabbar både gods-

(AVS) 

och persontrafik (AVS) 

Låg transportkvalitetför långväga resor mellan stader j södra Sverige och Stockholm , där kraftigt försämrad 
punklligheten för snabbtågen på Södra stambanann ger dålig koppl ing lill anslutande regionaltåg (AVS) 

ans tande kapacitet i Hässleholm på grund av korsande tågvägaroch lokrundgång för godståg (AVS) 

låg kapacitet på 2-+-1-vägen förbi Ljungby, den höga las lbilsandelen leder till incidenter och ol:,<:kor 

låg kapacitet på E4 genom Jönköping då genomfartstrafik på E4 och rv40 blandas med lokal trafik 

Otillräckligt skydd för personpåkörningar på järnväg. särS kilt delen Malmö-lund samt kring större tätorter som Es löv, 
Hässleholm och OSby. 

Otillräckligt skydd aVIl8t1entäktvid E4 norr om ljungby som kan samordnas med planerad ombyggnad avvägen . 

Risk för höga haller av luftföroreningar på E4 genom Jönköping 

Barriäreffekter för hjortdjur längs delar av E4 med hög trafikmängd, ofta med viltstängsel , vilkethindrar villets naturliga 
rörelsebehov 

I säkerhetförresenärer på ~mhults station därtågresenärerna måste passera spåren i plan 

Urwl avålgarder under planeringspenoden 

~--Trimningsåtgärder på E4 genom Jönköping. 

Trimningsålgärder i Örkelljunga (f d E4) 

Skyddsåtgärder mot personpåkömingar på järnväg på främst Södra stambanan i anslutning till större tätorter 

TiUgänglighetsanpassning av stationen i Osbyoch Tranås 

(Avs) 

Ö..ersyn avtrafikefingsupplägg för att effektivisera spårutnyttjandet och öka kapaciteten på jäm\lägama i stråket Södra stambanan 

Mmhults station , gångbro, plattform . 

Trimningsåtgärder på Malmö godsbangård för bättre rokuppslällning . 

Vattenskydd Skeingesjön 

Namngi-..na åtgarder 2014·16 2017-19 2020-25 
~:--~:--"':" 

Pågatåg nordost. Stationer och mötesspår 

E6.01 Trafikplats Spillepengen . Ombyggnad avtrafikplats. 

E4 Ljungby- Toftanäs . Breddning avbefinllig väg till motorväg och vattenskyddsålgärder. 
Flackarp - Möv. Utbyggnad till fyra spår samt Mobility management åtgärder för ökat 
kollektivtrafi kres ande. 

Flackarp - Höge..all. Utbyggnad lill fyra spår. 

, 

, , 
, , 

Namngllllla bnster 2014-16 2017-19 2020-25 

Fördjupad utredning Spårväg i Lund avseende samhällsekonomisk nytta och finansiering u 

Hässteholm -Lund . kapaciletsbrisler u 

Bedömning 8vkloElrstående bnster ener 2025 

Kapacilelsbrisler i förbindelser mol Danmark och Kontinenten 

Bristande Iransportkvalitet förlång\läga resor mellan städer I södra S..erige och Stockholm 

Kapaciletsbrister på Södra Stambanan mellan N..esta och HässlehOlm 

Kapacitetsbrislerpå E4 i Jönköping. främst trafikplatserna Ljungarum och Ekhagen . 

Risk för höga halter av luftföroreningar på E4 genom Jönköping 

Barriäreffeklerförhjortdjur längs delar av E4 

Kapacitetsbrister i tillfarterna till Malmö hamn och Malmö godsbangård sam I inne på Malmö godsbangård 
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Sammanfattning av effekter Köpenhamn-Malmö-Jönköping/Nässjä-Linköping
(Stockholm) 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och robusthet mot störningar på E4 förbi 
Ljungby. Vattentäkten vid Bergaåsen säkras. Åtgärderna leder till ökad framkomlighet i 
infarterna till Malmö hamn. På Södra stambanan mellan Malmö och Lund ökar kapaci
tet, punktlighet och återställningsförmåga. I Älmhult ökar tillgänglighet och säkerhet för 
tågresenärer. 

Urval av prioriterade förbättringar Malmö-Kristianstad-Karlskrona
Kalmar-(Norrköping/Linköping) 
Stråk 3 omfattar E22 samt Skånebanan, delen Hässleholm-Kristianstad, Blekinge kust
bana, Stångådalsbanan och Tjustbanan. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspend
ling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism till Öland och kustområdena. För 
transittrafik och långväga godstrafik via Karlshamns hamn och de skånska hamnarna. 

lkval av brister och åtgardsvalssludier (AVS) 

Kapacitetsbrist på E22 vid lund 

Brist l framkomlighet på E22 mellan linderöd och Vä 

(AVS) 

t kapacitet på j3mvage:l meNan I-'~sslehclm och Kristi.mstad sem är en av l2ndets I'.årdast bel;lstxe enkelsspårstmckQ( (AVS) 

Kapacitetsbrist på E22 meDan F)äjkinge och (JuaIOv 

I(IIP€H ... .itp.r.sbrist och långa restider läf'gs Blekinge kustbfWt 

Kapacitetsbrist på E22 mellan Björ1<.elorp och N.!itlraby 

Brist i framkomlighet på E22 mellan Lösen och Jämjö 

Brist i framkomlighet på E22 genom Bergkvara 

Brist i framkomlighet på E22 genom M5nsterås 

Låg standard på Slångådalsbanan och Tjustbanan 

Långa restider langs kusten norr om Kalmar och titt orter i inlandet 

Bristande skydd för personpåkömingar på jarnväg särskl ~ deleo Kristianstad - Sölvesborg 

Barriäreffekter fÖf hjortdjur längs delar WJ E22 

låg Irafiksäkertlet på delar av E22 där mötes separering saknas samt i vissa korsningar 

Störd ~vsmiljO i flera talorter på grund av stor genomfartstrafik 

Avsaknad av ljärrblod<ering pA Stångåclals- och Tjuslbanan 

Bristande säkerhet vid plankorsningar på Ståogådals- och Tjustbanan 

lkvalav åtgarde!" under planemgspenoden 

MJtorvägshållplats på E22...w Gårdståoga 

Skyddsåtgärder mot personpåkömingar på järnväg främst i HEisslehom och Kristianstad 

Turistcykelled SydosUeden 

Pllrlkorsningssliikemet vid Hamngatan S, M5nsterås 

Pllrlkorsningssäkemet och ökad tillgänglighet genom planskildhet I Bergåsa, Karlskrona 

Tillgliinglighetsanpassning av stationen i Vimmerby. 

Mndre trimningsåtgärder för ökad kapac~et mellan Hässleholm och Kristianstad. 

Förbättrad skyltning och komplettering av mindre fetande länkar f Ö( att stärka cykel längs E22 

tvtitesseparemg av etapp av E22 Nygård - Gtadhammar 

(Avs) 

(AVS) 

(AVS) 

lAVS) 

(AVS) 

(AVS) 

Snabbcykelvliig Malmö - l und. Samutnyttjande av servicevägar för projektet Flackarp - JVlöv, samt åtgärder för att stimulera ökat cyk~nde . 

Diurpassage. E22 menan Kristianstad och tansgränsen 

StångådalsbalWl, ERTMS 

Namngrma åtgärder 

E22 förbi RinkabytJolm. Ny 2+ l -väg förbi Rinkabyholm. 

E22 förbi Underöcl och Sätaröd - Vä. Utbyggnad av motorväg j ny sträckning. 

E22 TrafIKplats Ideon. Kapacitetshöjande åtgärder och prioritering av bussar saml MobIlity 
managementåtgärder. 

E22 Trafikplats lund Södra. Kapac~etshöjande åtgärder och prioritering av bussar samt MJbility 
managementåtgärder. 

E22 SöIve-Stensnäs , ny mot0rvi3g 

E22 Gtadhammar _ Verkeback. Utbyggnad till 2+ l -väg i delvis ny strliickning 

E22lösen _ Jämjö. Utbyggnad till2+1 -väg j deMs ny str!ICkning med förbifart vid Jämjö. 

Tabellenfortsätter på nästa sida. 
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Namngivna brister __ ":====:-=::::======:--"'2;oO"14-"'i66~"2017-19 2020:25 

Blekinge kustbana, Fördjupad utredning kapacitetsbrister 

Hässleholm-Kristianstad, utredning kapacitets brister " 

Bedömning av kvarstående~b~ri S~,,~,~en~'~'~20~2~5:;:;:;:::;::::====================::J 
Kapacitet och säkerhetsbrister på E22 mellan Fjälkinge och Gualöv 

Kapacitetsbfister på Blekinge kustbana 

Kapacitet och säkerhetsbrister på E22 mellan Björ1letofp och Nättraby 

Brister i framkomlighet och tätortsmiljö på E22 genom Bergkvara 

Brister i framkomlighet och trafiksäkerhet på E22 genom M:5nsterns 

I användbarhet med långa restider längs kusten norr om Kalmar och till orter i inlandet. 

Långa restider Jängs kusten norr om Kalmar och till orter i inlandet. Särskilt för kollektivtrafiken. 

BarTiäreffekter för hjortdjur längs delar av E22 

Låg standard på Stångådalsbanan och Tjustbanan, som saknar fjärrblockering och har många plankorsningar med låg säkerhetsstandard 

Sammanfattning av effekter Malmä-Kristianstad-Karlskrona- Kalmar
(Norrköping/Linköping) 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på flera avsnitt av E22, bland 
annat genom Lund, mellan Linderöd och Vä, vid Rinkabyholm och mellan Nygård och 
Verkebäck, samt förbättrar livsmiljön i tätortenla. På Skånebanan mellan Hässleholm 
och Kristianstad ökar kapacitet, punktlighet och återställningsförmåga. Mellan Malmö 
och Lund leder supercykelvägen till ökad attraktivitet för att cykla. 

Urval av prioriterade förbättringar för Malmö-Ystad/Simrishamn 
Stråk 4 omfattar väg E65 samt järnvägen Ystadbanan. Stråket fyller en viktig funktion 
för arbets pendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt för transittrafik 
och långväga godstrafik till och från hamnen i Ystad. 

Urval av brister och åtgärds vals s tudier (AVS"")--------
I kapacitet på E65 lAd infarten till Malm~b:" ,,:::·, .. ,-ort:--------------------------' 
I kapacitet på Ystad- och Östenensbanorna 

I awaknad av fjärrblockering Ystad - Simrishamn 

I baniäreffekter för hjortdjur längs delar av E65 

I störd liwmiljö i Ystad på grund avtrafik till hamnen 

rval avåtgarder underplaneringspenoden 

Korsningsåtgärder för ökad framkomlighet och säkerhet på E 65 i Ystad Dragongatan 

Bättre plankorsningssäkerhet genom ökat vägsk)"dd lAd Nedraby, TomeliUa. 

Faunapassage på E65 österom Börringe. 

Fjärrblockering Ystad - Simrishamn 

Stär1la cykling genom komplettering av felande länkar och åtgärderför att stimulera ökat C)1I.lande längs E65 . 

Namngl\,f'la ålgärder 2014-16 2017-19 2020·25 

Ystad banan , två nya mötesspår. , 
E65 Swdala - Börringe . Utbyggnad avmotorvägl2+2-väg i nysträdming. , 

Namngi'd'la brister 2014-16 2017 19 2020-25 

Inga namngi'd'la brister på stråket 

edömning avkvarslående brister efter 2025 

Bristande robusthet på Österlenbanan. Ystad - Simrishamn 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och robusthet mot störningar på E65 mellan 
Svedala och BÖrIinge. På Ystadbanan mellan Malmö och Ystad ökar kapacitet, punktlig
het och återställningsförmåga. Faunapassager på E6s förbättrar ett värdefullt viltbe
stånds fortlevnad. 
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Urval av prioriterade förbättringar för Helsingborg-Hässleholm 
Stråk 5 omfattar Skånebanan, delen Helsingborg-Hässleholm inklusive Ästorp-Kattarp, 
och Markarydsbanan. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling med flera tra
fikaIag, för fritidsresor och turism samt för transittrafik och långväga godstrafik från 
Helsingborgs hamn. Stråket är en koppling från Helsingborg/Halmstad mot sydöstra 
kuststråket (En, Blekinge kustbana). 
Urval av brister och åtgärdswlsstudier (AVS) 

Kapacitetsbristoch lång restid Helsingborg-Hässleholrn 

I kapacitet på /'oIar1tarydsbanan lAVS) 

rvalavåtgarderunderplanering~sp;;e;;;ri"od;Ce;;;"C--------------------------... 

Bangårdsmiljö Ramlösa 

amngi'.·na åtgärder 

Astorp - Hässleholm 160 kmlh 

Namngima brister 

Inga namngi\.f'la brister på stråket 

Bed6mning av kvarstående brister efter 2025 

Kapaci!etsbrister på sträckan Helsingborg - Astorp 

Kapacitetsbrister på tv1arkal)(lsbanan 

Sammanfattning av effekter 

2014- 16 2017-19 2020-25 

, 

2014-16 2017-19 2020-25 

Åtgärderna på Skånebanan mellan Hässleholm och Helsingborg leder till förkortade 
restider och ökar kapacitet, punktlighet och återställningsförmåga. 

Urval av prioriterade förbättringar Halmstad-Växjö 
Stråk 6 omfattar rikaväg 25, delen Halmstad- Växjö. Stråket fyller en viktig funktion för 
arbetspendling, fritidsresor och turism samt för långväga godstrafik. 

Urwl evbnsteroch åtgardsvalsstudier (AVS) 

T!itortspassageroch låg geometrisk standard medför begränsad tillgängl ighet för person· och godstrafik på väg 25 (Avs) 

Tätortspassager och bristande säkertlet på väg 25 för personbilstraftken och för oskyddade trafikanter (AVS) 
I låg trafiksäkertlel på väg 25 på sträckor som fortfarande saknar mötes separering (AVS) 

Ilåg traftksäkerhet på sträck.a med besvärliga korsningar väster om Nvesta på väg 25. 

Landskap/stadsmiljö, barriäreffekter för människor, djur och natur samt barriärer i tätorter 

Buller från väg i tätorterna 

rval av åtgärder under planeringsperioden 

Mötesseparering av befintlig rv 25 i tre etapper. Hallands länsgräns· Glamshull. Boasjön - flIlnerstad och Annerstad -ljung by 

Nyrastplats på rv 25 'lid Nvesta 

Mötesseparering och k.orsningsåtg i etapper på rv25 Sjöatorp - Forsa 

Namngilofla åtgärder 2014-16 2017-19 2020-25 

lnga namngi"",a åtgärder på stråket 

Namngi"",a brister 2014·16 2017-19 2020-25 

Inga namngi\fla brister på stråket 

Bedömning av kvarstående brislerefter 2025 

Tätortspassager och låg geometrisk sta ndard medför begränsad tiligänglighetför person- och godstrafik på väg 25 

Tätortspas sager och bristande säkertlet på väg 25 för personbilstrafiken och för oskyddade trafikanter 

Landskapfstadsmiljö, barriäreffekterför människor, djur och natur samt barriärer i tätorter 

Buller från väg i tätorterna 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på flera avsnitt av riksväg 25. 
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Urval av prioriterade förbättringar Göteborg-Växjö-Kalmarl 
Blekinge 
Stråk 7 omfattar väg 25, delen Växjö-Kalmar, samt järnvägarna Kust till kustbanan och 
Älmhult-Olofström. Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling och för långväga 
gods via Karlskrona hamn. 

al av brister och åtgardsvalsstudier tÄVS) 

Långa restider malan orter i stråket, t ex med tåg !Tellan Växjö och Göteborg 

Brister i kapac~et och användbarhet då vissa godståg behöver göra Ioktundgång i MoJesta 

I kapacttet på Ä Ill11ults bangård. 

I kapacitet på f\tIrrjeden vag 25 vid Växjö 

I kapacitet på Kust tillIrustbanan rrellan Alvesta och KaIrmr 

J transponrrojligheter norrut från harmen i Karlsharm 

Del saknas en nationell vag som binder ihop sydöstra Sverige med E4 och Vastsverige. 

(Avs) 

(AVS) 

Ildimtanpassning då godstågen rrellan Älntlult - Olofström drivs med diesel som drivmedel eftersom banan illa ar elekirifiwad 

flåg trafiKsakerhet på vag 25 på slriilckor somfortfarande saknar rrOtesseparering (AVS) 

I störd livsrriljö i Lessebo på grund av stor genorrtartstrafik 

I barriareffekter fOr hjortdjur ~ngs delar av vag 25 

Uval av åtgarder under planenngspenooen 

Tlllgångtighelsanpassmng av statiOner i Er'l'm3boda och Njbro 

BangårdsrriljO V3rnamo 

rmglvna åtgarder 

Ro,. 25 OSter1eden I Växjö, Mötesseparering och planskild korsning vid Fagrab3ck, sarTt MoMty 
rrenagerrent åtgarder för ökat koHektivtrafiktesande, 

M:ltesstation i Trekanten, Okar kapacrteten fIX gods- och persontrafik 

M:ltesstatiOn i Skruv, Ökar kapaciteten fOr gods - och persontrafik 

givna brister 

k1ga narmgivna brister på stråket 

onnng av kVarstående brister efter 2025 

Långa restider rrelan orter i stråket, t ex rred tåg rrelian Växjö och Götebocg. 

Kapacitetsbrister på Kust tin kustbanan rreDan Alvesta och vaxjö 

Det saknas en gen jarnvagsförbndelse norrut från harmen i Karlsharm 

Kapac~etsbrister på ÄlrTtlu~s bangård. 

Godstågen Älnt1u~ - Qlofstrom drivs !red diesel som drivrredel, eftersom banan inte ar elektrifierad 

D:!\ saknas en natiOnell vagiörbi1delse från Blekingeharmarna Jmt E4 och Vastsverige. 

låg traf iksakerhet på vag 25 H::lvrrentorp - &iksrrela 

Störd ~vsrriljö i Lessebo på grund av stor genontartstrafik 

Barriareffekter för hjortdjur langs delar av vag 25 

Kapacrtetsbrister på vag 25 J'-t)rrleden i vaxjö 

Sammanfattning av effekter 

(AVS) 

2014-16 2017-19 2020-25 

, 

, 

2014-16 2017-19 2020-25 

Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på rv 25. På Kust till kustbanan 
mellan Alvesta och Kalmar ökar kapacitet, punktlighet och återställningsf6rmåga, samt 
möjliggör utökad trafikering. 
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Urval av prioriterade förbättringar Halmstad-Jönköping/Nässjö
(Stockholm) 
Stråk 8 omfattar riksväg 26, delen Halmstad-Jönköping och järnvägarna HNJ-banan, 
Halmstad-Värnamo-NässjöjJÖnköping. Stråket fyller en viktig funktion för arbets
pendling med flera trafikslag, för fritidsresor och turism samt får transittrafik och lång
väga godstrafik. 

Urval ay bnsteroch åtgärdswlsstudler (AVS~)-::====:" 

Kapacile tsbrist och bristande underhåll på HN J-banan för regional pendling 

Bristande anl/ändbarhetoch underflåll för godstrafik på HNJ-banan 

Låg kwlitet på mindre stationer. b~espunkter och hållplatser med a..-seende på bLa. komfort, tillgänglighet för 
funktionshindrade,trafiksäkerhet, inform ation och Il)1lghet mm 

(AVS) 

(AVS) 

Tätortspassageroch låg geometrisk standard medför begränsad robusthet på ...ag 26 för godstrafiken (AVS) 

I avsaknad avcentral terminal i Jönköpingsnoden (AVS) 

I pendlingsmöjligheter i ~ktiga relationer där restiderna med kollektil.uafik ar orealistiskt långa, t ex Jönköping -
GlslawdlGnosjö, Jönköping - Vä,qö (AVS) 

Bristande säkerhet på HNJ-banan och mellan vaggeryd oCh JOnkOping (AVS) 

Trafikolyckor på grund avlätortsgenomfarter och låg geometrisk standard på delar avväg 26 (AVS) 

I trafiksäkerhet på delar avväg 26 och 40 som fortfarande saknar mötesseparering , Hallandsgränsen - Gislawd sam I 
Gislawd norra - Skogstid (AVS) 

Landska p/!:tadsmiljö, barriareffellte rför människor, djur och nalt:r samt barri3rer i tätorter 

Buller och \librationer från wg och jämväg i tätortema 

I störd Ii~miljö i Smålandsslenar på gnmd avslor genomfartstrafik 

Urval av åtgärder under planermgsperioden 

Sidoområdesåtgärder v26, Halmstad , Hylle 

Hastighetshöjning till 140 kmltl på banan mellan Vämamo och Vaggef)'d . 

JönköpingINäs sjö-Värnamo införande avfjärrblockering 

Mötesstationeri Hörte och Bårarno, ökad kapacitet för gods - och persontrafik 

NamngllKla åtgärde~, __ ~~_ 

Inga namngi'ofla åtgärder på stråket 

2014-16 2017-19 2020-25 
----------~~--~~ 

NM1nCI ...... a bns~ .. ~, ___ ::~"~ .:. ":.:-~----~----------- 2014-16 2017-19 2020-7.~ 

JÖnköping-Värnarno. kapadtetsbrister 

Bedömning av kvarstående brister ener 2025 

Begränsad användbarhet av HNJ-banan för regional pendling 

Begränsad anvandbarhet för godstrafik på HNJ-banan 

" 

Låg kvalitet på mindre stationer. bylespunkter och hållplatser med avseende på bl.a . komfort, tillgänglighet för funktionshindrade , 
trafiksäkerhet. information och tl)';lghet mm 

Tätortspassageroch låg geometrisk standard medför begränsad robuslhet på väg 26 för godstrafiken 

Bristande säkerhet på HNJ-banan och mellan Vaggeryd och Jönköping 

Trafikolyckor på grund av tätortsgenomfarter och låg geometris k standard på delar av väg 26 

Landskap/stadsmiljö, barriäreffekterför människor, djur och natur samt barriärer i tätorter 

Buller och \librationer från väg och järnväg i tätorterna 

Låg standard och trafiksäkerhet på wg 26 mellan Skeppshult och Jönköping och störd livsmiljö iSmålandsstenar. 

Restiderna lör pendling med kollektivtrafik är orealistiskt långa I flera resrelationer, t ex Jönköping - GislawdlGnosjö, Jönköping 

Vä,qö. 

Bristande pendlingsmöjligheler lill större städer 

I trafiksakerhet på delar avväg 26 och 40 som fortfarande saknar mötesseparering, Hallandsgransen - Gisla~d samt Gislawd 
norra - Skogslid . 

Sammanfattning av effekter 

Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på riksväg 26. Åtgärderna på 
banan mellan Värnamo och Jönköping leder till minskad restid och ökad trafikerings
fcirutsättning. 
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Urval av prioriterade förbättringar Jönköping-Nässjö- Väster
vik/Oskarshamn 
Stråk 9 omfattar riksväg 40 delen Jönköping-Västervik samt järnvägarna Jönköpings
banan delen Jönköping-Nässjö, Bockabanan Nässjö-Oskarshamn, Nässjö-Vetlanda. 
Stråket fyller en viktig funktion för arbetspendling med flera trafikslag, för fritidsresor 
och turism samt för för transittrafik och för långväga godstrafik. Det finns viktiga mål
punkter i Vimmerby och Vastervik. 

Urval avbristeroch åtgärdsvalss tudier {AVS"I---

I kapaci tet och låg reshaslighet på Jönköpingsbanan 

Ilåg standard och långa restider på ba norna öster om Nässjö 

I bitvis låg standard i förhållande till trafikflödet på vag 40 

I skydd för personpåkörningar på järnväg. särskilt delen genom Jönköping 

I låg trafiksäkerhet på delar avväg 40 som fortfarande saknar rnötesseparering , Nässjö - Vimmerbyoch To~rum -
Hyttan 

I slörd livsm iljö j flera talorter på grund av stor genomfartstrafik , bl a i Eksjö och Marianneiund 

I trafiksäkerhet på banan Nässjö - Hultsfred då ATe och ljärrblockering saknas 

I säkerhet lAd plankorsningar på mellan Nässjö och Oskarshamn 

Urw! av tgärderunder paneringsperiOden 

TIUgänglighetsanpassning al/stationer i Eksjö, Hultsfred, VetIanda och Oskarshamn . 

ATe på sträckan Nässjö - Eksjö 

Planskild platlformsförbindelse med Jönköpingsbanan i Forserum 

Vattentäkt, RI/34 Staby 

(AVS) 

(AVSI 

(AVSI 

(AVSI 

(AVS) 

Namngi>A18 (gärder 2014-16 2017-19 2020-25 

RI/40 Nässjö - Eksjö. M:itesseparering al/befintlig väg , samt fv10b ilitymanagement åtgärder för 
ökat kolJektiwafikresande . 

RI/40 förb i Eksjö. Nymötesseparerad väg söder om Eksjö. 

Jönköpingsbanan. Falköping-Sandhem -Nässjö. Samtidig infart och 160 kmAl på delar al/ 
sträckan 

, 
, 

, 

Namngi>A1a brister 2014-16 2017-19 2020-25 

Inga namngi..r,a brister på stråket 

edomn ing SI/klars ende brister efter 2025 

Kapacitetsbrister, dellIis låg reshaslighet och trafiksä kerhetsbrister på Jönköpingsbanan 

Låg trafiksäkerhet på delar al/väg 40. 

Låg standard på banorna öster om Nässjö 

Bristande trafiksäkerhet på banan Nässjö - Hultsfred - Oskarshamn då ATe och ijärrblockering saknas 

Stort anlal plankorsningar med bristande säkerhet på mellan Nässjö och Oskarshamn 

Störd li~miljö i Marianneiund på grund al/stor genomfartstrafik 

Kapacitetsbrist Nässjö-Yetlanda 

Sammanfattning av effekter 
Åtgärderna leder till ökad framkomlighet och säkerhet på riksväg 40 mellan Nässjö och 
Eksjö, samt förbi Eksjö. På Jönköpingsbanan mellan Falköping och Nässjö minskas 
restiderna och kapacitet, punktlighet och återställningsförmåga ökar. 

Se kapitel 16 - västra Sverige för följande stråk: 
Urval av prioriterade förbättringar Göteborg-Jönköping-(Stockholm) 
Urval av prioriterade förbättringar Jönköping- Skövde-(MariestadjKarlstad) 
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Förteckning över bilagor, underlagsrapporter och 
redovisade regeringsuppdrag 

Bilagor 
Bilaga l Namgivna investeringar och brister 2014-2025 
Bilaga 2 Namngivna investeringar med samhällsekonomiska bedömningar 2014-2025 
Bilaga 3 Återbetalningar av förskotteringar och utbetalningar av statlig medfinansiering 
2014-2025 

Underlagsrapporter 
Rapporterna publiceras på www.trafikverket.sefnationellDlan efter den 13 juni. 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 
• Underlagsrapport - samhällsekonomiska analyser och samlad effektbeskrlvning 

natiunell plan för transportsystemet, (ej länsplaner) 
• Underlagsrapport - miljökonsekvensbeskrlvning 
• Underlagsrapport - drift, underhåll och reinvesteringar 
• Underlagsrapport - ätgärdsområden 
• Underlagsrapport - namngivna investeringar och brister 
• Underlagsrapport - kraftförsörjning för järnväg 
• Underlagsrapport - fjärrstyrning av banor och driftplatser 
• Underlagsrapport - utredning av förutsättningar för en järnvägsförbindelse 

Kaunisvaara-Svappavaara 
• Underlagsrapport - Ostlänken (Järna-Linköping) och Göteborg- Borås (delen 

Mölnlycke- Bollebygd) som en del i en ny stambana Stockholm
Göteborg/Malmö 

Regeringsuppdrag 
Följande regeringsuppdrag redovisas i samband med Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014-2025: 

• ERTMS, införande i Sverige av nytt gemensamt signalsystem för Europas järn
vägar 

Tidigare redovisade regeringsuppdrag är: 
• Uppdrag att utreda och samlat redovisa transportmyndigheternas forsknings 

och innovationsverksamhet, 2013-06-05 
• Kvalitetssäkrlng av nationell transportplan 2010-2021, TRV 2012/43097 
• Förutsättningarna för en modern tägtrafikledning, TRV 2012/40995 
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Bilaga 1 Namngivna investeringsåtgärder och brister l i tkr - t- , 2013 från år 201 4 

Trafik-
Län 

~ 
IJärnVäg I Hela Landet 

IVäg I Hela Landet_ 
IJärnväg Hela Landet 

Väg Hela Landet 

Hela landet 

Heja Landet 

!Jamväg I Hela Landet 

Järnväg Hela Landet 

Väg Hela landet 
luftfart Hela Landet 

Hela Landet 

Hela Landet 

Hela Landet 

Hela landet 
Järnväg Hela Landet 
Järnvåg Hela Landet 
Järnväg Hela Landet 

Vag Blekinge 
Väg Blekinge 

Järnväg Dalarna 

Järnvåg Dalarna 

Våg Dalarna 
Väg Dalarna 
Vag Dalarna 

Väg Dalarna 

Vag Dalarna 

Väg Dalarna 
Järnväg 

Sjöfart 

Järnväg lo.=I c:lv't:UV'!::I 

Järnväg 
Väg 

IVäg 
Järnväg 

I Hela landet 

I Hela lanj_et 
Hela landet 
Hela landet 

Hela landet 

I Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 

Hela landet 
Hela landet 
Hela landet 

IE22 
E22 

Rv 50 

E45/R\ 

E45 

Oslkuslbana 
Hela landet 

Kilafors·Södemamn 

Norra 

~ 
IRv 56 

Objekt 
1
2014- 12017- 12020- 12026_ 
2016 2019 2025 

IBidrag till inlandsbanan & Oresundskonsortiet x x x 

IMiljö, väg 

~!!Lö , järnväg 

~ och ~ , väg 

x I x I x 

x I x I x 
x x x 

Trimning och I 

I sjöfart) 
" järnväg (inkl x x x 

~ och I 

I rimning och effektiv· 
'ärnvä ink! s·öfart 

; ny ~ 

~ ny ~ 

, vag x 1 x 1 x 

x x x 

g av 
I sjöfart) 

! brister, järnväg (inkl 
u u u 

) av pri l brister, väg u I u I u 
~ Luftfart 

IERTMS 
x I x I x 
x x X 

Statlig medfinansiering till regionala spårlordon I x x 

~ av järnväg l x 

!ERTMS Korridor B ! ---!. 

IERTMS, fortsättning etapp 
E22 : 

E22 Lösen ·Jämjö 

Falun, 

·oV"""'~c 

och ökad I 
RV70 

Rv 70 l 
E16 
IRv 50 genom Ludvika, 

) 1 

IE45 ' 

) genom Mora sleg 1-3 

-Trunna 

x 

x 

x 
~ åtgärder I x 

x 
x 

x 
x 
x 

x 

x 
X 

X 

x 

x 

X 

x 

x 

x 

x 

Kostnad Nationell plan 
Isam- och medfinansiering i 

inklusive trängselskatt 
och avgifter 

Total objeklkostnad 
inklusive sam- och 

medfinansiering samt 
trängselskatt och avgifter 

2014-2025 

5004 DOa 

4479755 
3320966 - ---

13122499 

Total I 2014-2025 

6663000 

5140594 

4070836 
16089565 

Total 2014-2025 

5004 000 

1755 

) 
966

1 
! 499 

Total 

6663000 

. 140594 
) 836 

; 069 565 1 

8975611 

2581 250 

11 678654 

2950000 

89756 11 \ 11678654 

2581 250 2950000 

1 244 444 

720000 
- --

480000 

640 156 
661 069 - ---

5036486 

2638181 

1400000 

720000 

480000 
1 258948 

2023 63: 
5597 146 

4788952 

11000 

2638181 4788952 

1 244444 

720000 

480000 
840156 
681 069 

5036 486 

5276362 

675 ooor-- 675 000 I 675 000 
5473 4:34 5518791 5473 434 

1 032749 1 200000 1 032749 

5037100 21 599100 5037100 

238067 764 939 238 067 

506 526 507 094 506 526 

89 447 941 15 13 200 46700 102647 

239085 251 736 239085 

75077 76577 1 1 173 1 173 76250 
99977 103027 ] 1173 1173 101150 

163123 1673181 1 163123 

1 400000 

720000 

480000 
1 258948 

2034633 
5597146 

9577 904 

675000 

5 518 95~ 
1 200000 

21 599100 

764939 

507094 

140815 

251 736 

152 067 152 067 134 993 134 993 287060 28701 

137056 137056 100842 100842 237898 237898 

161 059 161 059 161 059 161 059 

633479 727639 633479 727639 

39000 209540 19000 89000 58000 298540 Farled l ill Gävle 
Söderhamn-Kila! 
och laslprofll C 
Kilafors-Holmsv 
E41 

ökad kapacitel, ST AX 25 I I 591 544 1 861409 591 544 861 409 

xi i x 1-1-- - 4-66 901 1 464 594 ------- ---- 466-901 464 594 

x x 

Rv 56 \ 

Gävle hamn, 

x ~ x ~ x ~ .l 690793, 702587 690 793 702 561 

~ L -~ -~ 
x 305060 

"x" i listan visar tidsperioden från byggstart till öppnande för trafik oavsett finansierings alternativ. 

"u" i listan visar när objekten har kostnader för utredning och projektering av stora åtgärder> 1 mdr eller särskilt komplexa åtgärder Sida 1/7 



Bilaga 1 Namngivna investeringsåtgärder och brister 

Trafik
_s~a~ 

Län 

Jämvä Dalarna 
g Västman 

Örebro 

Järnväg Halland 

Våg Halland Skåne 

Våg 

$= 
~ 
Väg 

Järnväg 

Våg 

Väg Kalmar 
Järnväg Kalmar 
Väg Kalmar 

"" 

IJärnväg IKalmar Blekinge 

I Järnväg I Kronoberg 

irnväg 

~g 

Våg 

Järnväg 

Väg 
Väg 
Väg 

!Järnväg 

Järnväg 

~ Vag 

Järnväg Skåne 

Järnväg Skåne 

kl 

I
GOdSSlräket genom 
Bergslagen 

Västkustb 

Cykelled 

E1. 

E45 
Rv 26 

Rv40 

Rv 40 

E22 
KustliII 

E22 

IKust till Kust banan 

l Kust till Kust banan 

Malmbanan 

E10 

lE4 

I Skå~~-
genom 

Objekt 

I 
Godsstråket SIOIvik-Frövi, kapacitetspakei 1 +2 
samt Sandviken-Kungsgården mötesstation 

I ~~r~~!~:_~.,=-bbelspår (tunnel) inklusive 

lE 14 Lockne - Optand/Förbi Brunflo 

E45 Förbifart Sveg 

Rv 26 1 

Rv40 I 

160 kmllim och ökad 

Rv 40 förbi Eksjö 

E22 R 
Trekal 

E22 I 

Emmabo< 
samt ,:.n!ar 

fjärrblockering 

;j till 160 km/h 

lA,vesta resecentrum , Örsjö mötessiation , Aryd 
... och Vaxjö bangårdsombyggnad 

E4 Ljungby- Toflanäs 

Skruv , mötesstation 

Rv 25 Österleden i Växjö 

Kaunisvaara-Junosuando, gl 

E4 
E4 

, ökad kapaCItet 

:10 Kiruna inklusive Lv 870 

rm.m. 

ERTMS 
E10, Morjärv - Svartbyn 

E4 Salmis - Hapi 

Tunneln genom I 

Malmö I 

"'1::1' 

-u, 
Ipassning (160 kmllim), 
,mm 

av 

"x" i listan visar tidsperioden från byggstart till öppnande för trafik oavsett finansierings alternativ . 

[
2014°[ 2017°

1

---- 12026-
2016 2019 2025 

x x 

u x 

x 
x 

x+-x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

-"-.L.><. x I · x 

x 
x 
x 
x 

x 

x I x 

u 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

) pågår 

x 

x 
x 

"u" i listan visar när objekten har kostnader för utredning och projektering av stora åtgärder> 1 mdr eller särskilt komplexa åtgärder 

) i tkr - ; 2013 från år 2014 

Kostnad Nat ionell plan 
ISam- och medfinansiering 

inklusive trängselskatt 
och avgifter 

2014-2025 

697000 

2799876 

38355 

148773 

120971 

408738 - --
218800 

191 231 

139194 

292404 

48554 

92725 

73100 

84775 

842070 ---
57067 

103126 

770785 

1 854000 

88670 

108949 
1318057 

306000 

Tota l 

697000 

2828493 

55855 

149773 

12097· 

410737 

219954 

200242 

141569 

288873 

48554 

93402 

1 020097 

227459 

850070 
57667 

103626 

316488 
157330 

160235 
297 

836761 

1 854000 

88670 

108949 

11854661 

347940 

2014-2025 

628400 

108028 

48554 

32000 

109452 

24715 

96285 

Total 

647 400 

114865 

48554 

32000 

284 395 

2471 

16395 
35960 

224285 

Total o bj ektkostnad 
inklusive sam- och 

medfinans iering samt 
trängselskatt och avgifter 

2014·2025 

697000 

3428276 
----

146 383 

14877: 

120971 

408738 

21 8 800 

191 231 

139194 

292404 

9710i 
92725 

105100 

194228 

842070 

81 782 
103126 

98822 

117629 

58800 

770 785 

1 854 000 

13 

402285 

Total 

697000 

3 475893 

170720 

149773 

12097" 

410737 

219954 

200242 

141569 

288873 

97107 
93402 

1 052097 

511 854 

850070 

82382 
103626 

316488 
157 330 

176630 
36257 

836761 

1 854 000 

88670 

108949 

11854661 

572 225 

Sida 2/7 



Bilaga 1 Namngivna investeringsåtgärder och brister 

Trafi k- L" 
sia an 

Våg Skåne 
Väg Skåne 

Järnväg Skåne 

Järnväg Skåne 

Järnväg Skåne 

Väg Skåne 

Väg Skåne 
Järnväg Skåne 

Väg Skåne 

Järnväg Skåne 

Järnväg Skåne 
Väg Skåne 

Järnväg Skåne 

IJärnVäg ISkåne Kronoberg 

Väg 

Järnväg 

Väg 

Väg 

Väg 
Väg 

Väg 
Väg 

Järnväg 

Järnväg 

V~ 
, g 

Väg 

Järnväg 

Järnväg 

~ 
Iill 
I Södra 

Skåne 

IE22 

~ 
=22 

Södra! 

E6S 
Godsstl 
Skåne 

l
södra, 
ti ll kustb, 
Skånebc 

E18 

E4 
E18 
E18 

genom 

genom 

, Kust 

E20 
Mälarbanan 

~
Ulrik. 

E18 

E20 
E4 

I" 

Älvsjö-

I Alvsjö-

Objekt 

jES.01 
E22 Trafikplats Ideon 

j till flerspår 

1 ~~t~~~-:eCkomatorp, etapp 2 och 3 och 

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd • Va ; Sätaröd
Va och förbi Linderöd 
E6 Trafikplats Flädie (Lullu

, 160 kmftim 
IE22 Trafikplats Lund S 

Lund I 

E6S: 

'9L
L:I 

IPågatåg Nordost 

" fyrspår 

miljöskademål 

j (inkl. 

11 , åtgärder 
I utöver tunnelbana Nacka-Ku 
Nacka (t-bana Kungsträdg~ 

-- - - -,- -, --

1-: 

'ni , statlig 

ElS Trafikplatser Raslags Näsby och 
Vi b holm 
E4 Norrtull (Haga SÖdra) - Kista 
E 18 Norrtälje I 
E 18 Trafikplats Kallhäll 
E20 Trafikplats Almnäs 

E18 Hjulsta - Kista 

E20 Norra Länken 

I, ökad I 

E4 Tomteboda-Haga södra 

I (statlig 
~ station, 

" x" i listan visar tidsperioden från byggstart till öppnande för trafik oavsett f inansierings alternativ. 

1

2014-
2016 

x 
x 

x I x I x 
x 

x x 

u x 

x 
x 

x 

x I x 

u x x 

u I x I x 
x 

x I x 

x x 

Fömandling pågår 

Förhandling pågår 

. u L u _ 

x x 

x 
x x 
x x 
x x 
x x x 

x x 

x 

~ 
~ 

x 

x x 

"u" i l istan visar när objekten har kostna der för utredning och projektering av st ora åtgärder> 1 mdr eller särskilt komplexa åtgärder 

) i tkr - ,2013 från år 2014 

Kostnad Nationell plan 
Sam- och medfinansiering 

inklusive trängselskatt 
och avg ifter 

Totalobjektkostnad 
inklusive sam- och 

medfinansiering samt 
trängselskatt och avgifter 

2014-2025 

00933 
1023" 8 

3 076 837 

62830 

579807 

1 024 494 

89735 

76825 
150 446 

1 615 499 

1 089 164 

314 000 

1500001 

407255 

70000 

144000 

160418 ----
50000 

285968 

1620615 

314 470 

663200 

Total 2014-2025 Tolal 2014-2025 Total 

1058581 1793581 1793581 2802911 285217 1 
106075 .... .. " .... A ...... lO ...... ~"' VL'" ~"UL" I 127 002 130699 

3315797292000 292000 33688373607797 

62830 62 830 62830 125660 125660 

600000 200000 200000 779 807 800 000 

082397 17589 17 589 1042083 1 099986 

89 735 98 497 98 497 188 232 188 232 
76 825 76 825 76 825 

151259 150 446 151 259 

1 638 782 

1 089 177 
315791 

394 153 

463299 

70000 

156000 

267156 
52698 

13051737 

11739754 

3096834 

7989761 
740332 

195665 

683200 

456 794 

2400 

15000 

151 000 

4400 
133000 

23000 

60000 
550000 

4360 563 

125600 

135 000 

74000 

1 844429 

456 794 

2 400 

25791 4 

166000 

4400 

150000 
60 697 

67056 
725000 

7727921 

781452 
982976 

6 420 

231 276 

1844 429 

2072 293 

1 09 1 564 

314000 

150000 

422255 

70000 

295000 

164 818 

183000 

23 000 
60000 

11835968 

6001 197 

440270 

816766 

373727 

216250 

2527629 

2095577 

1 091 577 

315791 

394153 

721 214 

70000 

324 000 

271 556 

202698 
60697 

67056 
13776737 

19467 675 

3878286 
6972 743 

746752 

426940 

2527629 

Sida 3/7 



Bilaga 1 Namngivna investeringsåtgärder och brister Belopp i tkr - Fastpris 2013 från år 2014 

Sam- och medfinansiering 
Totalobjektkostnad 
inklusive sam- och 

Kostnad Nationell plan inklusive trängselskatt 
medfinansiering samt 

och avgifter 
trängsels katt och avgifter 

Trafik-
Län 

Järnvägsstråk I 
Objekt 

2014- 2017- 2020-
2026- 2014-2025 Total slaa Väanummer 2016 2019 2025 

2014-2025 Total 2014-2025 Total 

Järnväg Stockholm 
StOCkholm A1l/sjö- Tvärspårväg OsVSaltsjöbanan (statlig x x I 399000 399000 1 051 000 1 051 000 1450000 1450000 Ulriksdal "Sundbyherg medfinansiering) 

Väg Stockholm E4 E4 Förbifart Stockholm x x x I 5836335 6257 679 ' 23951 846 25213648 29788181 31471 327 

Järnväg Stockholm 
Stockholm Älvsjö-

Stockholm C-Sörentorp, ökad kapacitet x l 131743 209129 131743 209129 Ulriksdal" Sundbvberq 
Vag Stockholm E18 E18 Trafikplats Kockbacka x x 36000 36000 87000 99000 123000 135000 

Järnväg Stockholm Stockholm Flemingsberg, ytterligare plaltformsspår, spår O x x 409647 409647 409647 409647 

Väg Stockholm E4 E4/E20 Essingeleden-Södra länken x 143741 149871 143741 149 B71 
Väg Stockholm E18 E 18 Danderyd-Aminge x 339494 341994 339494 341994 

Järnväg Stockholm Stockholm Stockholm C-Stockholm Södra, bl a 
Strömbroarna inkl vissa fördinvesterinaar 

x x 700000 700000 700000 700000 

Väg Stockholm E18 
E1B Frescati - Bergshamra-Stocksundsbron, x 145 782 146439 t45782 146439 förbättrat kapacitet och säkerhet I 

Väg Stockholm E18 E1B Statlig följdinvestering, Arninge hållplats x 52000 53104 168000 177 217 220000 230321 
Vag Stockholm E4/lv 259 E4/lv 259 Tvärförbindelsen Södertörn u x x 4358162 4461 728 380000 444462 4738163 4906 189 
Väg Stockholm Stockholm Regionalt cykelstråk, Täbystråket x 126000 126000 126000 126000 

Järnväg Stockholm 
Stockholm Alvsjä-

Roslagsbanan, dubbelspår etapp l x 421 977 421977 535138 535138 957115 957115 Ulriksdal· Sundbvbero 

Väg Stockholm E4/E18 
E4/EI8 Kapacitetsförstärkning infartsleder till 

u x x 2200000 3500000 2200000 3500000 
förd av Förbifarten 

Järnväg Stockholm 
Stockholm Alvsjö-

Hagalund, bangårdsombyggnad x x I 484000 717 400 4B4000 717400 
UlriksdallSundbvbero 

Järnväg Södermanland Svealandsbanan Strängnäs-Härad, dubbelspår x x 1686080 1790116 70342 70342 l 756422 1 860458 
Sjöfart Södermanland Hela landet SÖdertälje Sluss, Mälaren x x 1 108955 1 109185 309107 362000 1418062 1 471 185 
Väg Södermanland Rv 56 Rv 56 Bie-Stora Sundby; Räta linjen x 212987 213864 212987 213864 

Järnväg Uppsala Ostkuslbanan 
Gamla Uppsala, dubbelspår (Svartbåcken- x x l 065602 1 318800 I 1065602 1318800 

- 'Rv 56 
Samnan} ._- ----- --- -

Väg Uppsala Rv 56 Stingtorpet-Tarnsjö x x i 434 659 513258 434659 513258 
Väg Uppsala Rv 70 Rv 70 Enköping-Simtuna x 145881 149379 145881 149379 
Järnväg Uppsala Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar x ! 198103 198103 111 963 111 963 310066 310066 

~ Uppsala Rv 70 Rv 70 Simtuna-Kumla x ~ ___ 5.?.o.o.0 231 394 55000 231 394 
EI8 väster Karlstad (Björkåsmotet - trafikplats 

---_.- ._-_. 
Väg Värm land E18 

Skutberaet) 
x x 359267 371 2671 25797 25797 385064 397064 

Järnväg Värmland Värmlandsbanan laxa - Arvika, ökad kapacitet x 422300 4223001 422300 422300 

Jtirnväg Värmland Västra NorgeNänerbanan Kil - Öxnered, kraftförsörjningsatgärder 131 178 289709 131 178 
Götaland med Nordlänken 

x 289709 

Släl1dalen-Kil, fjärrblockering , mötesstationer, 
Järnväg Värmland Örebro Bergslagsbanan hastighetsanpassning, kraftförsörjning, x x 772 732 1 281 320 772732 1 281 320 

,pårby!. STA)( 25 
~väg Varm land Örebro Värmlandsbanan KiI-Laxå , mötesstationer x x 265476 272 733 ; 265476 272 733 -- ---- -_ .. -

"x" i listan visar tidsperioden från byggstart till öppnande för trafik oavsett finansierings alternativ. 

"u" i listan visar när objekten har kostnader för utredning och projektering av stora åtgärder> 1 mdr eller särskilt komplexa åtgärder Sida 4/7 



Bilaga 1 Namngivna investeringsåtgärder och brister 

Trafik

~g-
Väg 

Järnväg 

Våg 
Våg 

Län 

Järnväg IVästernorrland 

IJärnvåg 

Järnväg 

Järnväg 
f-c
Va9 

Järnväg 

Jämväg 

Iväg 
Väg 

Väg 

Väg 

Väg 

Våg 

Västra! 

Västra 4 

Västra 4 

Västra I 

Järnväg Västra Götaland 

Väg Västra Götaland 

Jämväg Västra I 

Väg Västra I 

Väg Västra I 

Järnväg Västra I 

Vag Västra I 

Järnväg Västra I 

Järnväg Västra I 

Järnväg Västra Götaland 

Vag Västra (; 

Vag Västra Götaland 

Våg Västra Götaland 
Väg Västra Götaland 

Våg Västra Götaland 

IE4 

:18 
Rv 56 

Götebc 
E6 

E6 
Rv40 

". 
IE20 
Rv40 

Västra Stambanan 

E20 
E45 

=20 
~20 

~ 

Objekt 

E4/E12 Umeå 

Statlig medfinansiering ti ll resecentrum Umeå 

C 
E41 

E4 : 

rm.rn . 
s hamn, . 

iangeln m.m. 
E4 Ullånger - Docksta 

,dsvatl , resecentrum , statlig medfinansiering 

<>11 ökad kapacitet 

::18 ' 

Rv56 

Utredningsm 

E6 Pålen. T. 
II - ( 

E6.21 

Rv40 I 

Göteborgs hamn bana och I 
ökad ka acitet och dubbelspår över Göta älv 
Bidrag till ' 

J C, signalställverk m .m. 

E20Tc 

Rv40 Ulricehamn (Rångedala - Hester) 

l paketet järnväg 

I paketet väg_ 

, ökad kapacitet inkl ~ 

infart Sävenäs 
E20 Förbi Hova 

E45 I 

::20 Alingsås -

::20 Genom Alingsås 
E6.20 ~ "' 

"x" i listan visar tidsperioden från byggstart till öppnande för trafik oavsett finansierings alternativ. 

1
2014-12017- 12020- 12026 __ 
2016 2019 2025 

x 1 x 

x 

x 

x 

u x x 

_x 1-,,-
u x 

u x 

x 

x 

x 

x 
x 

u 1 u 
x 
x I x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 
x 
x 

x 

x 

x 
x 
x 
u 

x 

x 

x 
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"u" i listan visar när objekten har kostnader för utredning och projektering av stora åtgärder> 1 mdr eller särskilt komplexa åtgärder 

I i tkr - Fastpris 2013 från år2014 

Kostnad Nationell plan 
Sam- och medfinansiering 

inklusive trängselskatt 
och avgifter 

2014-2025 

870 0<13 

26881 

129621 
585612 

449548 

235840 

303959 

245056 

123623 

56200 

56000 

96000 

92511 

4760 1 

374602 

637340 

41455 

3024 145 

136 800 

214889 

153059 

853016 

10377205 

7659675 - ---
2 472 147 

118 331 

1618367 

43 

Total 

1 891 948 

46610 

131258 

3872 959 

449548 

240765 

315850 

252744 

125817 

56200 

714661 

234258 

95618 

47601 

729006 

803 871 

165851 

3058968 

136800 

876019 

455260 

1 365 780 

11479209 

7824 162 
2472 147 

'183311 

1 670408 

458739 

175083 

8: 

2' 

2014-2025 

218225 

26880 

422635 

423946 

56200 

6993 

5863 

Total 

282118 

46610 

1477 635 

423946 

56200 

6993 

5863 

3500 

21 063 1 327754 

9654433 
522211 1 

118331 

96 
50000 

29314 

118331 

9690 
50000 

29314 

Totalobjektkostnad 
inklusive sam- och 

medfinansiering samt 
trängselskatt och avgifter 

2014-2025 

1 088267 

53761 

129621 
1 008247 

449548 

235840 

303959 

669001 

123623 

112400 

56000 

102993 

92 5 1 ~ 

47601 

374602 

643203 

41455 

Total 

2174066 

93220 

131 258 

5350594 

449548 

240765 

315850 

676690 

125817 

112400 

714661 

24125 1 

95618 

47601 

729006 

809734 

169351 

3045 208 3 386 722 

136800 136800 

214889 876019 

153059 455260 

853016 1 365780 

20031638 23245686 
12 881786 15181873 

2472 147 2472 147 

236 662 236 662 

1 618367 1670408 

431234 458 739 

174541 175083 

1187223 1 201 20~ 
861 075 881 740 

317 477 321247 
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Bilaga 1 Namngivna investeringsåtgärder och brister Belopp i tkr - Fastpris 2013 från år 2014 

Sam- och medfinansiering 
Totalobjektkostnad 
inklusive sam- och 

Kostnad Nationell plan inklusive trängselskatt 
medfinansiering samt 

och avgifter 
trängselskatt och avgifter 

Trafik-
Län 

Järnvägsstråk I 
Objekt 

2014- 2017- 2020- 2026- 2014-2025 Total Total 
slaa Väanummer 2016 2019 2025 

2014-2025 2014-2025 Total 

Väg Västra Götaland E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen u x x 658 721 662447 41040 41 553 699761 704000 
Göteborg-Borås. nytt dubbelspår via 

37776231 Jämväg Västra Götaland Kust till Kust banan Landvetter flygplats (deletapp Mölnlycke- u u x x 6356130 3777 623 6356130 
Bollebvodl 

Våg Västra Götaland E20 E20 Vårgårda - Vara x 754374 754374 754374 754374 

Våg Västra Götaland E20 E20 Götene - Mariestad x 575886 575886 575886 575886 
Våg Västra Götaland E20 E20 Förbi Vårgårda x 172 004 172 004 172 004 172 004 

Vag Örebro Rv 50 Rv 50 Askersund-Asbro x 196765 201 848 196765 201848 

Väg Örebro Rv 50 Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl Nykyrka) x x 455194 458401 455194 458401 

Järnväg 
Örebro Godsstråket genom 

Hallsberg-Oegerön , dubbelspår, etapp 1 1728101 1 964000 1728101 1 964000 
Österaötland Beraslaaen 

x x 

Järnväg 
Örebro Godsstråket genom Godsstråket Ounsjö-Jakobshyttan-Oegerön, 

1 946700 1 946700 1 946700 
Östergötland Bergslagen dubbelspår 

x x 1 946700 

Järnväg 
Örebro Godsstråket genom Godsstråket Hallsberg - Asbro, dubbelspår I 700000 2000000 I 700000 2000000 
Österaötland Beraslaaen 

x x 

Örebro Ludvika - Frövi. åtgärder för malmtransporter 
I Järnväg Östergötland Bergslagsbanan x x 445064

1 
450242 445064 450242 

Dalarna 
mm 

Järnväg Östergötland Södra Stambanan Ostlänken nytt dubbelspår Järna-Linköping u x x x 17 820 4~ 35529222 17820417 35529222 

Väg Östergötland E22 E22 Förbi Söderköping x x 408077 422060 41040 41040 449117 463100 

Järnväg Östergötland Södra Stambanan 
Händelö, kombiterminal exkl. partiellt x x 172 625 173970 289031 289031 461656 463000 
dubbeltsnår 

I Namngivna brister 2 100000 2100000 2100000 2100000 

Sjöfart Norrbotten 
Kapacitets och effektivitetsbrist i Luleå hamn 

u 
- kopclade till far leden ---_._- c------ - I--~---- -_ .. _--,,---f-- -

Brister i användbarhet och kapacitet, behov 
Sjöfart Uppsala av malmtransporter, Harghamnsbanan och i u 

farteden Harghamn, fördjupad utredning 

Sjöfart Stockholm Horstensleden, fördjupad utredning u 

Sjöfart Stockholm Landsort - Södertälje,fördjupad utredning u 

Sjöfart Västra Götaland 
Vanersjöfarten , TrolIhätte kanal/Göta älv, 

u I förd ·ucad utrednina 

Järnväg Norrbotten Malmbanan 
Kapacitetsbrister på Malmbanan, speciellt 

u 
sträckan Kiruna - Riksgränsen 

Järnväg Norrbotten Malmbanan 
Kaunisvaara - Svappavaara, fördjupad 

u I 
utred nina om malmtranscorter 

Järnväg Örebro Värmland Bergslagsbanan 
Bergslagen, malmtransporter, 

u 
Atoärdsvalsstudie 

Järnväg Stockholm Mälarbanan Tomteboda bangård, bristande effektivitet u 1 

"x" i listan visar tidsperioden fr~n byggstart till öppnande för trafik oavsett finansierings alternativ. 

"u" i listan visar när objekten har kostnader för utredning och projektering av stora ~tgärder > 1 mdr eller särskilt komplexa åtgärder Sida 6/7 



Bilaga 1 Namngivna investeringsåtgärder och brister Belopp i tkr - Fastpris 2013 från år 2014 

Sam- och medfinansiering 
Totalobjektkostnad 
inklusive sam- och 

Kostnad Nationell plan inklusive trängselskatt 
medfinansiering samt 

och avgifter 
trängselskatt och avgifter 

Trafik-
Län 

Järnvägsstrå k I 
Objekt 

2014- 2017- 2020-
2026-- 2014-2025 Total 2014-2025 Total 2014-2025 Total 

slaa Väanummer 2016 2019 2025 

Järnväg 
Stockholm 

Ostkustbanan 
Ostkustbanan, Skavstaby-Arlanda-Uppsala, l Uppsala tillgänglighelliII Arlanda och kapacitetsbrist 

u 

Västernorrland Ostkustbanan Gävle-Sundsvall inkl 
--

Järnväg 
Gävlebon::J 

Oslkustbanan 
Adalsbanan kapacitetsförstärkninQ 

u 

Järnväg Skåne Södra Stambanan Hässleholm-Lund, kapacitetsbrister u 
Järnväg Skåne Skåne banan Hässleholm-Kristianstad , kapacitetsbrister u 
Järnväg Jönköping Jönköpingsbana Jönköping-Värnamo, kapacitetsbrister u 

Järnväg Blekinge Blekinge kustbana 
Blekinge kustbana, Fördjupad utredning 

u 
kaoacitetsbrister 
Göteborg Borås, fördjupad utredning för 

Järnväg Västra Götaland Kust till kustbanan etapperna Almedal-Mölnlycke och Bollebygd- u I Borås 

Järnväg Västra Götaland Göteborg Sävenäs rangerbangård , fördjupad utredning u 

Väg Gävleborg Rv 56 
Väg 56 Länsgransen C - Va isjön (Gavleborg) , 

u I 
trafiksäkerhet och framkoml ighet 

V~ Västmanland E18 E18 Köping-Väsljädra . kapacitetsbrister u -_ .. - .--
Spårväg i Lund , fördjupad utredning 

Väg Skåne avseende samhällsekonomisk nytta och u 
finansierina 

Summs namngivna objekt inom utvecklingverksamhet 189903117 29088104 5 56253332 71 510738 1 246156449 362 391 782 

" x" i listan visar t idsperioden från byggstart till öppnande för trafik oavsett finansierings alternativ . 

"u" i listan visar när objekten har kostnader för utredning och projektering av stora åtgärder> 1 mdr eller särski lt komplexa åtgärder Sida 7/7 



Om bilaga 2 
Bilaga 2 innehåller alla objekt i planförslaget. Det kan dock skilja något på benämningar 
dä analysen såväl kan avse en del av ett planobjekt (till exempel en etapp) eller innehålla 
mer än ett visst planobjekt (till exempel bestä av två planobjekt). Här framgår ocksä 
vilka objekt i planen som inte har analyserats med beslutsunderlagsmodellen "Samlad 
effektbedömning" i arbetet med underlag till denna planen. Skälen till att de inte analy
serats är bland annat att det inte funnits tillräckligt underlag för att göra analyser. Den 
ansträngda tidplanen är också ett skäl till att en prioritering fick göras av vilka analyser 
som varit viktigast. För en del objekt frän den gällande planen (2010-2021) finns gamla 
analyser men de redovisas inte i bilagan då resultaten inte är jämförbara med de förut
sättningar som gäller för planen 2014-2025. 

Nuvärde av nytta minus samhällsekonomisk investeringskostnad 
Nyttorna under hela objektets ekonomiska livslängd omräknat till 201O-års nivå minus 
investeringskostnaden ställs i relation till de ej prissatta effekterna när bedömningen av 
den sammanvägda samhällsekonomiska nyttan i kolumnen "Samhällsekonomisk lön
samhet (sammanvägt)" görs. 

Miljöeffekter som ej ingår i neltot 
Innehåller en bedömning av de miljöeffekter som inte kan eller får prissättas samhälls
ekonomiskt. 

Övriga effekter som ej ingår i neltot 
Innehäller en bedömning av de miljöeffekter som inte kan eller får prissättas samhälls
ekonomiskt. 

Samhällsekonomisk lönsamhet (sammanvägt) 
Bedömningen av den sammanvägda samhällsekonomiska nyttan innebär att man kom
mer fram till om åtgärden totalt sett är positiv eller negativ ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. Sammanvägning görs av de beräknade och samhällsekonomiskt prissatta 
nyttorna och de miljöeffekter och övriga effekter som inte kan eller får prissättas sam
hällsekonomiskt. Se även under rubriken "Nuvärde av nytta minus samhällsekonomisk 
investeringskostnad" . 

Net!onuvärdes kvot NNK 
Sedan lång tid tillbaka har Nettonuvärdekvoten (NNK) använts inom transportsektorn i 
Sverige för att bedöma investeringars lönsamhet och för att prioritera bland lönsamma 
projekt då investeringsbudgeten är begränsad. Nettonuvärdekvot är ett mått som ställer 
nettonuvärdet i relation till investeringskostnaden. 

NNV 
NNK=--;?:O 

NIC 

där 
NNV = summa nuvärde av alla nyttor och kostnader (inklusive investeringskostnad) 
NIe = nuvärde av investeringskostnaden 

Enkelt uttryckt innebär en positiv nettonuvärdeskvot att samhället beräknas få tillbaka 
mer nyttor än vad åtgärden kostar. För de namngivna investeringarna i bilaga 1, där en 
samhällsekonomisk kalkyl har genomförts, är nettonuvärdeskvoten i genomsnitt 0,5 
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vilket betyder att samhället får tillbaka 1 krona och so öre i nytta för varje investerad 
krona, det vill säga samhället får en nettonytta eller vinst på so öre. 

Resenärer nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för resenärer. 

Godstransporter nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för godstransporter. 

Persontransportföretag nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för persontransportföretag. 

Externa effekter nuvärde 
Nuvärdet av alla samhällsekonomiskt prissatta effekter för externa effekter. Om en kost
nad är extern så drabbar den andra individer än trafikanterna. 
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Trafik· 
slag 

!Järnväg 

L'n 

!JämVäg IHela landet 

IVäg I Hela Landet 

!JärnVäg IHela landet 

IJärnVäg IHela Landet 

I Landet 

lärnväg !Hela landet 

!Jämväg IHela landet 

!J.!imv.!iQ !Dalama 

IVä' 
~ 
Iväg loalarna 

[vag: 

IJämVäg 

Järnväg 

Järnväg 

Bana I Vig 

IHela landet 

IHela landet 

I Hela landet 

I Hela landet 

I Hela landet 

E 
~ 

Rv70 

Rv45n0 

E1. 

Rv50 

E45 

genom 

Objekt 

I ~idrag ti!' 

MiI'ö vä 
Mjl'ö 
Trimr 
Trimning 
sjöfart) 

ITrimnlng och I 

väa 
ITrimning och effektiv' 
Mrnv~g _{!r1 klsjöIa~L 

lUtredning 
(inkl sjöfart 

liredning; 
lriftbidrag 

Ja~ö~,ör 

n& 

Fjärrs-tyming av järnväg 
ERTMS, forts ·' 
ERTMS ulvel 

jämväg (inkl 

g ny satsning , 

ny satsning, 

r, järnväg 

r, väg 

Statlig medfinansiering till regionala 
s årfOl'don 
ERTMS KOl 
E22 Sölve-Stensn~ 
E22lösen -Jäm·ö 

!Rv70: 

Id kapacitet etaPP...i 

Tl Mora steg 1-3 

-Vansbro 
I ~.v 50 g~nom Ludvika, 

250 
Kilat 
E4 , 

s, ökad kapacitet , STÄ)! 
mc 

Paket l 

IGodstråket genom Bergslagen Paket 2 

IGOdstråket genom Bergslagen Paket l 

Nuvilirde av 
nytta minus 
samhälls· 

ekonomisk 
nvesteringl MIljöeffekter 

Övriga 
ekter s< 

kostnad 150m ej ingir I ej Ingår i 
mnkr ......!!.ttot nenot 

Godstr"n· Person tran· Exelerna 
Samhällsekonomisk I Netto- I Resenärer sporter sportföretag effekter 

lönsamhet nuvärdes· nuvärde nuvärde nuvärde nuvärde 
mnkr mnkr mnkr mnkr 

-.l 

ILönsam 

I lönsam ~ 2 708 171 "" 

230 lFörsumbart Ipositivt Lönsam l ,B 263 4 O 101 
I Osäker lönsamMt-

) IPosilivt Positivt lendast bedömd _ O O O O 
~ Försumbart Positivt Lönsam 1 7 36B 77 O 100 

-20gl ~o5itlvt_ 
I Osäker lönsamhet-

Positivt lendaslbedömd -0.6 111 -7 O J.4 
~ --

22B2 Fl>rsumbart Positivt Lönsam O,B 35 8 5 5195 
358 Positivt Försumbart Lönsam 0.4 494 230 O 527 
161 N atM Positivt lönsam 0.6 268 121 O 94 _' ,Q Ne 81M Försumbart Olönsam ·0,6 O 156 O 32 

I 

INegativl Ilönsam 

~ 

INegativl Lönsam 

~ 

----1:! 

~ 

7~ 

4' 

1 

47~ 

138i 

51 

28 24E 

17 781 

24~ 



Nuvärde av 
nytta minus 

Trafik-
samhälls-

slag L'n Bana I Väg Objekt ekonomisk Ö""_ l Godstran- Person tran- Exeterna 
investerings Miljöeffekter effekter som Samhällsekonomisk Netto- Resenärer sporter sportföretag effekter 

kostnad som ej ingår i ej ingir i lönsamhet nuvärdes· nuvärde nuvärde nuvärde nuvärde 
mnkr nettot nettot (sammanvägt) kll'OtNNK mnkr mnkr mn'" mn'" Kommentar 

Järnväg Halland Västkustbanan 
Varberg, dubbelspår (Iunnel) inklusive 
resecentrum ·1391 Positivt Positivt Olönsam -0,4 1882 111 468 179 

Väg Halland Skåne CykeUed Kattegattieden 
Vä Jämtland E45 E45 Förbifart Sve 213 Negativt Försumban lönsam 1,8 211 79 O 51 
Vä Jämtland E14 E 14 lockne - O tandlFötbi Brunna 283 Negativt Försumban Lönsam 1,6 381 38 O 66 
Vä Jönkö in Rv26 Rv26 Månse d-Mulls'ö 843 Negativt Försumbart Lönsam 1,8 970 183 O 267 
Vä J."" ~ Rv40 Rv 40 Näss'6-Eksö 332 Negativt Försumbart Lönsam 1,3 526 64 O 39 

Västra Götatand Falköping·Sandhem-Nässjö, , 
Järnväg 

Jönköping 
Jönkäpingsbana hastighetsanpassning 160 kmftim och 

Försumbart !lönsam ökad kapacitet 394 Försumbart 1,6 340 51 56 208 
Vä Jönkö in Rv40 Rv 40 förbi Eks'ö 246 Negativt Försumbart lönsam 1,5 292 111 O 37 
Vä Kalmar E22 E22 Rinkab holm 492 Negativt Försumbart lönsam 1,5 753 41 O 64 
Jämvä Kalmar Kust Iii kustbanan Trekanlen, möless år 164 Forsumbart Positivt lonsam 1,8 229 5 40 l 
Vä KaJma' E22 E22 Gladhammar-Verkebäck 166 Negativt FÖfsumbart Lönsam 1,5 184 37 O 60 

Emmabooa-KarlskronaIKalmar, 
Järnväg Kalmar Blekinge Kust till Kust banan fjärrb lockering samt spårupprustning och I hastiahetsanoassnina till 160 kmlh 

A1vesta resecentrum, Orsjö mötesstation , 
Jämväg Kronoberg Kust till Kust banan Aryd mätesstatlon och Växjö 

banaårdsombvoanad 
Vä Kronobe~g_ E4 E4 ~j~ngby- Toftanäs 109 Positivt Försumbart lönsam 0,1 914 144 O ,33 
Jämvä Kronober Kust till kustbanan Skruv, mötesstation 188 Försumbart Positivt lönsam 1,9 218 5 41 16 
V, Kronobe Rv 25 Rv 25 sterleden i Väx'ö 289 Negativt Försumbart lönsam 2,3 271 74 O 78 
Väg Norrbotten Rv99/lv395 Kaunisvaara-Junosuando, gen'Läg~n 
Jämv Norrbotten Malmbanan Malmbanan, ökad ka adlet 

~g Norrbotten E4 E4 Boviken-Rosvik -
Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. -

Järnväg Non1>otten Malmbanan 
delen lallpberg 

,,, Försumbart Positivt Olönsam -0,2 62 32 14 l 

Jämväg Norrbotten Malmbanan 
Malmbanan , bangårdsförlängningar m.m.-
delen Koskivaara 112 Försumbart Positivt Lönsam 1,1 161 .0 23 2 

Järnväg Norrbotten Malmbanan 
Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. -
delen Gällivare 99 Försumbart Positivt Lönsam 0,4 103 55 22 2 

Järnväg Norrbotten Malmbanan 
Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m, -

Ilönsam delen Gammelstad 281 Försumbart Positivt 1,1 90 431 8 38 

Järnväg NOrrbotten Malmbanan 
Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m, -

I lönsam delen Grans"ö 118 Försumbart Positivt 1,0 158 77 31 4 

Jämväg Norrbotten Malmbanan 
Malmbanan, bangårdslörlängningar m.m. -
delen GulltJäsk 4 Försumbart Positivt Osäker lönsamhet 0,0 134 50 19 2 

V, Norrbotten E4 E4 TÖ/'e-Ka/ix 
V, Norrbotten EIO E10 Kiruna inklusive lv 870 

Jämväg Norrbotten Malmbanan 
luleå-Riksgränsen-(Narvik), införande av 
ERTMS 

V Norrbotten EIO El0, Mo - Svartb ,95 Positivt Positivt Olönsam -0,8 20 l O 39 
Vä Norrbotten E4 E4 Sa/mis- aranda 82 Negativt Positivt Lönsam 0,6 122 22 O 91 
Jämv Skåne Västkustbanan Tunneln genom Hanandsås 

Godsstråket genom 
Malmö Fosiel>y-Trelleborg, 

Järnväg Skåne 
Skåne 

hastighetsanpassning (160 kmltim). 
mötesstation mm 

V' Skåne E6 E6.01 Trafik~lats Spitiepengen 340 Positivt Positivt lönsam 1,0 687 O O O 
Vä Skåne E22 E22 Trafik lats Ideon 2105 Positivt Positivt Lönsam 13,2 2038 22. O O 

Väg Skåne E22 
E22 Hurva-Vä etapp Underöd • Va: 

!Osäker lönsamhet Sätaröd-Vä och förbi Underöd 727 Negativt Positivt O,, 1425 256 O 469 
- ... - - ----- -- ---- -- -



Nuvärde av 
nytta minus 

Trafik-
sam hälls-

slag L' o Bana I Väg Objekt ekonomisk Ö,,,,> l Godstran- Persontran- Exeterna 
investerings Miljöeffekte r effekter som Samhällsekonomisk Netto. Resenärer sporter spo rtföretag effe kter 

kostnad som ej ingår I ej Ingår i lönsamhet nuvärdes- nuvärde nuvärde nuvärde nuvärde 
mnkr nettot nettot (sammanvigt) kvot NNK mnkr mnkr mo," mo'" Kommentar 

Jämvä Skåne Skånebanan Malmö-Ystad mötesstationer 540 Negativt Positivt Lönsam 3,5 605 12 100 • 
Järnväg Skåne 

Godsstråket genom 
AStOfP-Teckomatorp, etapp 2 

Skåne 190 Positivt Försumbart lönsam 0,6 211 260 104 -7. 
Vä Skåne E6 E6 Trafik lats Flädie lund-Flädie 760 Negalivt Positivt lönsam 3,4 749 29 O 214 
Järnv Skåne Skånebanan Astar Hässleholm 160 kmftim 193 Försumbart Negativt lönsam 2,2 193 O 91 4 
Vä Skåne E22 E22 Trafik lats Lund S 569 Positivt Positivt lönsam 3,1 693 60 O O 

Järnväg Skåne Västkustbanan 
Ängelholm-Maria, dUbbelspårsutbyggnad ( 

Försumbart Ilönsam 
inkl. Romaresväg) 

1287 Positivt 0,5 2565 l 459 928 
Järnvä Skåne Södra Stambanan lund Hö evall - Flacka rs år 1085 Försumbart Positivt lönsam 0,8 2151 8 233 20 
Vä Skåne E65 E65 Svedala-Börrin e 959 Negativt Försumbart Lönsam 2,6 1049 117 O 182 

Järnväg Skåne 
Godsstråket genom Kontinentalbanan , miljöskademål 
Skåne -525 Positivt Positivt Olönsam -1 ,1 804 11 -740 -60 
Södra stambanan , Kust 
lill kustbanan, 

Järnväg Skåne Kronoberg Skånebanan, Pågatåg NOfdost 
Blekingekustbana, 

Väg Stockholm Stockholm 
Förhandlingsuppdraget Stockholm, 
åtgärder utöver tunnelbana 

Järnväg Stockholm Stockholm 
Nacka (t-bana Kungsträdgården). statlig 
medfinansierino 

Vä, Stockholm Stockholm Utredningsmedel - Stockholmsprojekt 
Väg Stockholm E18 ElS Rosla Näsb 355 Försumbart Positivt lönsam 1,6 574 O O O 
Vä Stockholm E4 E4 NorTtug Ha a södra - Kista 7312 Negativt Positivt lönsam 23,2 6316 1311 O O 
Vä Stockholm E18 ElS NOfrtäre Kapellskär 
Vä Stockholm E18 E1S Trafik lats Kallhäll 
Vä Stockholm E20 E20 Trafik lats Almn!s 
V. Stockholm E18 E1 S Trafik ats Kockbacka 
Jämv Stockholm Mälaroanan Tomteboda-K<Wlhäll ökad ka adlet 821 Försumbart Positivt lönsam 0,1 10231 l 583 546 

Järnväg Stockholm 
Stockholm Alvsjö-

Citybanan 
Ulriksdal "Sundb bero 

V' Stockholm E18 E1S Hulsta - Kista 
, 

V, Stockholm E20 E20 NOI'ra länken 
Ingar breddning av E4 

Väg Stockholm E4 E4 Förbifart Stockholm mellan Vårby och 
47798 Negativt Positivt lönsam 1,4 59436 26575 -890 -2682 trafikplats Fitfa 

V, Stockholm E4 E4 Tomteboda-Ha a södra 
Järnv Stockholm OSlkustbanan Rosersber anslutnin kombitermioal 

Järnväg Stockholm 
Stockholm Alvsjö- A1vik-Ulvsunda·SoIna station, 
\JViksdal"Sundbvbero snatbspärväa (staUiQ medfinansierinQ) I 

Stockholm ÄJvsjö--
Tvärspårväg 

I 
Stockholm Ulriksdal;Sundbybe 

Ost/Saltsjöbanan 
(statlig 

" edfi nSierina\ 

Järnväg Stockholm 
Stockholm A1vsjö-

Roslagsbanan" dubbelspår etapp 1 
Ulriksdal"Sundbvberq 

Järnväg Stockholm 
Stockholm Alvsjö--

Stockholm C-Sörentorp" ökad kapacitet I 
~ 

Ulriksdal"Sundbvberg_ 
Flemingsberg , ytterligare plattformsspår, 

Järnväg Stockholm Stockholm 
spår O 363 Försumbart Positivt lönsam 0,7 583 10 250 24,3 

V· Stockholm E4 E4!E20 Essin eledeo·Södra länkeo 139 Försumbart Positivt lönsam 0,8 32. O O O 
V Stockholm E18 E1S Dande d-Amin e Positivt Positivt Bedämning e" mö"li O O O O 



Nuvärde av 
nytta minus 

Trafik- I samhälls-

slag L'" Bana I Väg Objekt ekonomisk Övriga Godstran- P"'O"'''"] ... ,,,"' 'nvesterings Miljöeffekter effekter som l Samhällsekonomisk Netto- Resenärer sporter sportföretag effekter 
kostnad som oj ingår I ej ingår I lönsamhet nuvärdes- nuvärde nuvärde nuvärde nuvärde 

I mnkr nettot nettot (sammanvägt) kvot NNK mnkr mnkr mnkr mnkr 
Stockholm Stockholm 
Stockholm E4f1...v 259 

I 2651FörSUmbart 1 PoSitivt StOCkholm Stockholm Re ionalt ckelstråk TäbVslråket 

Väg Stockholm E4/E18 
E4/E18 Kapacitetsförstärki ' 
till lörd av Förbilarten 

Järnväg Stockholm 
Stockholm Älvsjö-

Hagalund, bangårdsombyggnacl 1 J pOSitivt T pOsitivt 
IOsäker lönsamhet-

UlriksdallSundbvbero endast bedömd I I 01 01 01 O 
E18 Frescati - Bergshamra-

V.g Stockholm E'8 Stocksundsbron , lörbättrat kapacitet och I 
4521 Negativt IPositivt !Lönsam I I 5191 1081 01 säkerhel 2,8 O 

Söd 
lSöd-

IJärnVäg 
F' 

[Os~u~tbanan ~:::~~~~~._ ' ~-~-_.-~_. \~.~ .. _-_.~ . ~ [ Uppsala 
'50 Negativt Positivt Lönsam 0,1 I 1331 1 101 1931 '" 
193 Försumbart Försumbart Lönsarn 1,1 274 14 O 12j 

Jämvä U sala Ostkustbanan U sala Plankorsnin ar 83 N ativ! Positivt Lönsam 0,2 
V' U "". Rv70 Rv 70 Simtuna-Kumla 352 Negatr 

Väg Värmland E1 8 E18 väster Karlstad (Björ1<åsmotel-
726

1 

104
1 15~ 1 trafikplats Skutberg~ 494 Positivt Försumbart ILönsam 1,1 170 

Järnvä Värmland Värmlandsbanan Lad - Arvika, ökad kapacitet 144 Försumbart Positivt Lönsam 0.3 368 55 17 

Järnväg 
Värmland Västra NorgeNänerbanan 

Kil- Öxnered, 
Götaland med Nordlänken 

Järnväg Värmland Örebro Berg:!.._,. ___ .,_, , 
.' ' _,_~~,_u_.,_. , , ._ ~ .. ". ,-'~~ .... --~.,," " , 

01 27421 01 kraftfÖl'S " 'nin s ärb e ST I\X 25 Försumbart l önsam 1.7 751 
Värm1 
E4/E 1 

IJärnVäg IVästerbotten 
I Stambanan genom Statlig medfinansiering titl resecentrum 
övre Norrland UmeäC 

~ 
IJärnväg [VästernOrrland [Ostkustbanan 

~ Oingersjö, 
I lönsam kaoacitetsförstärknlna 2262 Försumbart Positivt 0,8 35 8 5 5195 

Ber såker, trian els åt 437 Negativt Positivt Lönsam 1,5 O 614 O 144 

Järnväg Västernorrland Adalsbanan 
Sundsvan resecentrum, tilgänglighet och tOSäker lönsamhet-
lattformar m,m, -255 Försumbart Positivt 'I endast bedömd -0,7 106 19 O l 

Järnväg Västernon1and Adalsbanan 
Sundsvalls hamn, Tunad 
Malandstrianoeln m,m, 

Vä Västernorrland E4 E4 Ullån er - Docksta -13 Försumbart jPOSiti~OSäker lönsamhoi 1 ·0 

Järnväg Västernorrland Adalsbanan 
Sundsvall, resecentrum , staUig 
medfinansierin 

Järnväg 
VästemorrIand 

Ostkustbanan Gävle-Sundsvall, öll.ad kapacitet 
Gävlebora 

raSI 
'äsl 
'ästman1an_ 
'astra Götaland Götebor Utredninn"rnpn ... _ 
'astra Götaland E5 E6PålE 
'ästra Götaland E6 E6,21 G-
'astra Götaland R, · 



Nuvärde av 
nytta minus 

Trafik-
samhälls-

slag 
Lä, Bana I Väg Objekt ekonomisk Övriga Godstran. Persontran- Exeterna 

Investerings Miljöetfekter effekter som Samhällsekonomisk Netto- Resenärer sporter sportföretag effekter 
kostnad som ej ingar I ej ingår i lönsamhet nuvärdes- nuvärde nuvärde nuvärde nuvärde 

mnkr nettot nettot (sammanvigt) kvot NNK mnkr mnkr mnkr mnkr Kommentar 
GötebOrgS hamn bana och 

Järnväg Västra Götaland Göteborg Marieholmsbron , ökad kapacitet och 
dubbelspår över Göta älv 3289 Positivt Försumbart j lönsam 0,9 158 5547 12 2801 

V" Västra Göta/and 
Bidrag lilllrafiksyslem. 
Storstadsöverenskommelse 

Jämv ' Vastra Götaland Gölebor Götebo C si nalställvel1t m.m. 

V' Västra Götaland E20 E20 Tollered-Alin sås 
V. Västra Götaland Rv40 Rv 40 Ulricehamn Rån edala - Hester 

Väg Västra Götaland Göteborg Västsvenska paketet väg , l 
Marieholmstunnein inklusive anSlutningar 1837 Försumbart Positivt I lönsam 0,3 3930 3286 -45 -96 

Järnväg Västra Götaland Göteborg 
Västsvenska paketet järnväg , VäsUänken 
med anslutning i plan vid Olskroken -11294 -0.5 

Järnväg Västra Götaland Göteborg 
Västlänken med planskild anslutning i 
Olskroken -3294 Positivt Positivt Osäker lönsamhet -0.1 20330 3876 -210 2015 

Jämv Västra Götaland Götebor Olskroken Planskild lösnin 9460 3,2 
Jäm'y~ _ Västra Götaland Götebor Götebo , s ärvä ar 

Järnväg Västra Götaland Västra Stambanan 
Göteborg-Skövde , ökad kapacitet ink! 
ombvaad infart Sävenas 5437 Försumbart Försumbart lönsam 2,8 5267 371 2397 -526 

VO Västra Götaland E20 E20 Förbi Hova 760 Negativt Försumbart lönsam 1,4 682 3 .. O 273 
V. Västra Götaland E20 E20 Alin sås - Vår årda 51 Negativt Positivt Osäker lönsamhet 0,0 1052 -7 O 527 

V' Västra Götaland E45 E45 Falutor et-Marieholm 
Vä Västra Götaland E20 E20 Genam Alin sås 514 Positivt Positivt lönsam 0,5 941 195 O 373 
Vä Västra Götaland E6 E6.20 SöderNästerleden Sis·ömotet 592 PositM Positivt lönsam 1,3 659 403 -3 -6 

V' Västra Götaland E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen 1826 NegatM Försumbart -i lönsam 2,1 896 1682 -3 15 
Göteborg-Botås, nytt dubbelspår via 

Jämväg Väslra Götaland Kust till Kust banan Landvetter nygplats (deletapp Mötnlycke-
BoUebvod\ -4067 Negativt Positivt Olönsam -0,6 2727 29 729 150 

V' Västra Götaland E20 E20 Vår årda - Vara -133 Försumbart Försumbart Olönsam -0,2 367 8 O 425 

V' Västra Götaland E20 E20 Götene - Mariestad 142 Negativt Försumbart lönsam 0,2 536 35 O 293 
Vä Västra Gölaland E20 E20 Förnl Vår årda -172 Försumbart Försumbart Olönsam -0,8 26 -6 O 19 

V' rebro Rv SO Rv 50 Askersund-Asbro 761 Negativt Pasitlvt lönsam 3,2 649 194 O 202 
Vä Örebro Rv50 Rv 50 Medevi-Brattebro inkl 

k "" 
707 Negativt Positivt lönsam 1,3 567 314 O 446 

Järnväg 
Örebro Godsstråket genom 

Halisberg-Degerön , dubbelspår, etapp l 
Östergötland Ber sia en 2704 Försumbart Positivt Lönsam 1,0 38 6466 12 1698 

Järnväg 
Orebro GodsstråkeI genom Godsstråket Dunsjö-
ÖsteraöUand Beraslaaen Jakobsh-vttan-Deoeröo dubbelsoår 

Jämväg I ~rebro Godsstråket genom Godsstråket Halisberg Asbro. 
OsterQÖUand Bergslagen dubbelspår 
Örebro Godsstråket genom ludvika - Frövi, åtgärder for 

Järnväg Östergötland 
Dalarna 

Bergslagen malmtransporter mm 

Järnväg Östergötland Södra Stambanan Ostlänken nylt dubbelspår Jäma-Linköping 
90 2 Negativt Positivt Lönsam 0,0 28564 444 11695 1629 

V. ster ölland E22 E22 Förbi Söderkö in 1124 Negativt Positivt lönsam 1,9 1468 145 O 129 

Järnväg ÖstergöUand Södra Stambanan 
Handelö. kombiterminal exkl. partiel1t 
dubbeltsoår 2451 Negativt Positivt lönsam 4,5 O 2089 O 1721 

Namnaivna brister 
Järnväg Blekinge Blekinge kuslbana 

Blekinge kustbana, Fördjupad utre<lning 
Ikaoacitelsbrister 
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Bilaga 3 Aterbetalningar av förskotteringar och 
utbetalningar av statlig medfinansiering 
Trafikverket får enligt regleringsbrevet tidigarelägga byggande av allmänna vägar och 
investeringar i jämvägsanläggningar med förskottering Gån) från kommuner och 
landsting. Indexuppräkning eller räntor av förskotterat belopp är inte tillåtna. 
Återbetalning av förskottering görs när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. 
Av tabellen nedan framgår vilka objekt i Trafikverkets förslag till nationell plan där avtal 
om förskottering har träffats samt planerad återbetalning. 

Förskotteringsobjekt 2014- 2017- 2020- 2026-- Belopp i 
2016 2019 2025 mnkr 

Falun, resecenlrum , , 89 
Trelleborg, funktionsaopassning av godsba'lgård , 22 
PlattfOOTlstörlängningar i Skåne , 200 
Emmaboda-KarlskronatKalmar, fjärrblockering samt spårupprustning och 73 

~t~~t~n~sn~L~_km~~'~~:~ ___ ' __ ' ______ ' ______ '_' ____ +_~1-__ -+ ____ +-____ f ___ ~~ 
Väslerhaninge-Nynåshamn. ökad kapacitet x 100 
~ertälj;~;;:;~--SÖd;1aljeC:-d~bbeIsPå~OCh fU;ktjQ;;~~p.;;s;;-.;g-~~~gt;d--- ---~ - -- - - - -." - - --- - . - 133 

f.lerknadsåtgärder och samhällsplanering (I medfanansierngslistan" x 2 
järnvågs utredning Sundsvall - Härnösand) ' 

E20 Alingsås - Vårgårda x 1090 

MlImO FOSieby-TreHeborg, hastighetsanpassning (1 60 km/I:in), mölesstal ion mm , 306 

Pågatåg Nordost , , 407 

Summa 3623 

Förslaget till nationell plan innehåller också ett antal namngivna investeringar som 
medfinansieras av Trafikverket enligt förordning 2009:237 om statlig medfinansiering 
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, före detta statsbidrag. Gemensamt för 
dessa är att de genomförs av regional kollektivtrafikmyndighet och kommuner. Exempel 
på sådana namngivna investeringar är byggande av resecentra och infrastruktur, till 
exempel spårväg och tunnelbana, och anskaffning av fordon för den regionala 
kollektivtrafiken. I tabellen nedan framgår vilka namngivna investeringar i förslagen 
som medfinansieras genom statlig medfinansiering och planerad utbetalning. Ett villkor 
för utbetalning är att medel måste finnas tillgängliga i Trafikverkets budget. 

Statliga medfinansieringsobjekt 2014· 2017- 2020-
2026--

Belopp i 
2016 2019 2025 mnkr 

Göteborg, spålvägar , 118 

Statlig medfinansiefing t~1 regionala spårlordon , , 2638 
Trollhattan-Götebofg (o rs kroken), dubbelspår (Jl ldusive stationer i Götaälvdalen) , 130 

Stat!ig medfnansiering till resecentrum l..k'neå C x 27 
ANik-U!vsUl1da-SoIna station, snabbspårväg (stat!ig medfrlansiering) , , 683 

Tvärspårväg OstlSaltsjöbanan (statlig medfrlansierir1g) , , 399 

RosIagsbanan , dubbelspår etapp 1 , 422 

Gamlestaden och lödöse resecenlrum (statlig medfrlansiem g) , _23 
Nacka (t-bana Kungsträdgården), statlig medfinans ierlng Förhandling pågår 

Sundsval, resecentrum , stallig medfinansierng ~ 
-~ 

I I 
Summa 4506 
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MISSIV 

SALA KOM U . 
Kommunstyrelsens förvaltning KUL TUR- OCH FRITIDSENHETEN 

Roger Nilsson 

MISSIV 

Revidering - Vision Lärkan 

BAKGRUND 

Ink. 
Ledningsutskottet 

Lärkans sportfält är centralt beläget vid en av stadens huvudinfarter och gränsar till 
ett stort friluftsområde med stigar, löp/skidspår och sjöar med badplatser. 
Sportfältet inrymmer idag en inomhusanläggning innehållande bad och idrottshall, 
en ishall för hockey och konståkning, curlinghall, gräsplaner för fotboll samt 
allväders!JanoL 

Rörelser i Salas östra stadsdelar har bLa.lett fram till ett beslut om en flytt av anrika 
Silvervallen till förmån för en utveckling av centrum, denna flytt betyder stora 
behov av upprustning och uppgradering av både Silvervallen och Lärkans sportfält 

TANKAR BAKOM BEFINTLIGA VISIONEN 
Med Vision Lärkan finns en ypperlig chans att ta ett nytt tag när det gäller det utbud 
och innehåll som vi idag förknippar med en väl fungerande sport- och 
fritidsanläggning. 

En anpassning till rådande trender inom idrotten både på en barn- och 
ungdomsnivå såväl som på elitnivå är av stor betydelse då det möter upp rådande 
intressen och erbjuder större möjligheter för allt fler att aktivera sig inom 
föreningsidrotten. 

Ändrade vanor i vårt fritidutövande kan också plockas upp och utvecklas som ett led 
att öka människors lust till att aktivera sig och därmed främja folkhälsan. 

Genom att koncentrera olika idrotts- och fritidsverksamheter till en och samma 
plats kommer man kunna samnyttja parkeringar, personella insatser, drift och 
förvaltning. 

En annan stor fördel med att koncentrera utbudet av aktiviteter är att hämtning och 
lämning i samband med barns idrottande lättare kan samordnas med föräldrarnas 
eget motionsutövande. Medan barnen tränar fotboll kan mamma/pappa gå på gym. 
Alla har något att göra på Lärkan. 

SALA KOMMUN 
Kultur- och fritidsenheten 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax: 0224-175 90 
ku Iturfrltid@sala,se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
TF Enhetschef 

Roger.Nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 



Kultur- och fritidsenheten 

VISION LÄRKAN - ETAPP 1 AVSLUTAD 
I denna etapp anlades en ny elvamannaplan med konstgräs samt en ny 
allvädersbana med en naturgräsplan i mitten. Marken runt planerna modulerades 
och snyggades till. 

2011 
Under 2011 reviderades Vision Lärkan i föreningsdialog och tillsammans med 
tjänstemän. 

Ett material togs fram där de olika etapperna och investeringar finns beskrivna. 

NULÄGE 
2013-04-02 informerades ledningsutskottet om historiken om Vision Lärkan och 
eventuell fortsatt utveckling av området samt kostnader för detta. 

Beslut i KS 2013-04-02 §70 uppdrar till kommunstyrelse förvaltningen att föra en 
dialog med föreningslivet kring Vision Lärkan och därefter redovisa genomförd 
dialog tillledningsutskottet senast 2013-05-21. 

REDOVISNING 
Föreningsdialogen genomfördes den 2013-05-06 med berörda föreningar. Den 
reviderade Vision Lärkan presenterades. Föreningarna gavs möjlighet att lämna 
synpunkter och förslag på förändringar och prioriteringar. 

På grund av den allt större trängseln i idrottshallarna, vilken hämmar föreningarnas 
verksamher, samtidigt som den genererar konflikter meiian såväl förening och 
förening som mellan förening och kommun, bör en sport- och evenemangshall, 20 x 
40, med publik funktion och cafeteria prioriteras och byggas inom en tvåårsperiod. 
Om sport- och evenemangshallen byggs ihop med befintlig hall möjliggörs fler 
omklädningsrum som täcker behovet för fotboll, friidrott, m.fl. Omlokalisering av 
maskinpark för drift av Lärkan måste ske parallellt. 

För att möjliggöra en framtida flytt av Sala FF' s verksamhet från Silvervallen till 
Lärkan behövs fler omklädningsrum, läktare vid huvudarenan, klubblokal, förråd 
och försäljningsmöjligheter vid matcher. Sala FF vill i dagsläget använda 
naturgräsplanen sidan om konstgräset som sin huvudarena. En läktare med 
omklädnings- och försäljningsmöjligheter i direkt anslutning till naturgräsplanen 
kan medföra hinder för ett framtida idrottshallsbygge. 

Mindre fotbollsplaner (7 -man) bör anläggas för att kompensera för förlorade ytor 
vid flytt från Silvervallen. 

Bandyplanjskridskobana kan avvaktas, då denna investering medför stora 
kringkostnader gällande vägnät och säkerhet för skolbarn vid Lärkbackskolan. 

K}/ltur och,Fritid J 
(f"11/L_~ 

Roglr Nilsson, Kontorschef 

2(2) 
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YTTRANDE 

KUL TUR- OCH FRITIDSKONTORET 
Roger Nilsson 

SALA KOM . 
KommunslVrelsens förvaltning 

LEDN)NGSUTSKOTIET Ink. 2013 -08- 2 6 

VTIRANDE 

Ang ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti 

"Ljusfest i Sätra Brunn". 

Sala kommun har en ambition att stödja evenemang av brett publikt 
allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum och på landsbygden, som 
bidrar till och förstärker kommunens image samt stödjer kommunens 
utveckling som besöksort men också som plats för boende, studier och arbete 

Sätra Brunns Ekonomiska förening har inkommit med ansökan uppgående 
till 45 000 kr för genomförande av evenemai1get "Ljusfest i Sätra Brunn". 

Utifrån ansökan föreslås att 27 000 kr beviljas i evenemangsstöd för 
underhållning i parken samt ljussättning. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 27 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av " Ljusfest i Sätra 
Brunn" 

~~wre, 
(1~er Nilsson 
Kontorschef 

SALA KOMMUN 
Kultur- och fritidskontoret 
Box 304 
733 2S Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden S 
Växel: 0224· 74 70 00 
Fax: 0224-175 90 
ku It urfritld@sala.se 
www.sala.se 

Roger Nilsson 
Kontorchef 

Roger. Ni Isson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 
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ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 

SALA KOMMUN 
Kommunstvrelsens förvaltning 

Ink. 2013 -08- l 2 

ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI ~~~V'2.,11 IAktb~aga 

I 

Evenemangsdatum 27 09 2013 ! Organisationsnummer 11 Hemsida 
, , 769608-8280 WWW,satrabrunn,se 

Föreningens namn 
Sätra Brunn Ekonomisk förening Adress Sätra B ru n n 

Kontaktperson S f G I d o la ran un Postnummer 733 95 Sala 

Telefon och e-post 0224-547 51 sofia,granlund@satrabrunn,se 

Ansökan avser 

Beskrivning av evenemanget /projektet (syfte, mål och målgrupp) . f . S" B (b'f b'l ) LJus est pa atra runn se I I aga 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Bedömt antal besökande 1 000-2000 

Antal övernattande 1 00 Övernattningsställen Sätra Brunn 
Deltagaravgift . 

Entreavgift ingen till ljusfest Ingen 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? Se bif projektbeskrivn ing bilaga 
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Belopp som söks 45,000 kr 

Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt) 

II l okalt Iii Nationellt O Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

iii synas i annonser II få t illgång till marknadsplats O synas på nummerlappar 

II synas på arrangörens hemsida Iii få utrymme för roll-ups O synas i start- och resultatlistor 

II synas i programbladet O få utrymme på banderoller, antal: 

O synas i övriga trycksaker (ange vilka) Tryckta utskick, samt program 
o få annat erbjudande, ange vilket: delta med egna aktiviteter 

o annat, ange vad: 

Datum Underskrift 
2013-0 Sofia Granlund 
5-27 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas till Sala kommun 



2012-09-27 
ANSÖ KAN OM STÖD TILL EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 

UTVÄRDERING AV EVENEMANG SOM FÄn KOMMUNALT STÖD - FÖRLUSTGARANTI 

Evenemangsdatum I Organisationsnummer I Hemsida 

Föreningens namn Adress 

Kontaktperson Postnummer 

Telefon och e-post 

Utvärderingen avser: 
Beskrivning av evenemanget 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Antal besökande 

Antal övernattande Entreintäkt brut to 

Övernatt n i ngsstä Ilen 

D skola D hotell D va ndrarhem D stugby D camping D övr igt 

Marknadsföring 
Hur har ni marknad sfört evenemanget? 
D Lokalt D Nationellt D Internationellt 

Var/hur har ni marknadsfört evenemanget (annonser, hemsida, banderoller etc) 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas till: 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 SALA 

Datum Underskrift 



Bilaga till ansökan om kontantstöd till evenemang hos Sala kommun 

Ansökan om evenemangsstöd 
till ljusfest på Sätra Brunn den 27 september 2013 

Sätra Brunn Ekonomisk förening planerar för en ny ljusfest fredagen den 27 september 2013. 
Arrangemanget bygger vidare på 2012 års ljusfest som drog uppemot 1.000 besökare. 
Därmed etablerade sig ljusfesten som ett av de större evenemangen i Salatrakten. Avsikten 
är att ljusfesten ska bli årligen återkommande. 

Sätra Brunn Ekonomisk förening ansöker om Sala kommuns evenemangsstöd med 45.000 
kr av totalbudgeten om 65.000 kr. 

Vi ser att det planerade evenemanget väl motsvarar de kriterier för evenemangsstöd som 
kommunstyrelsen har satt upp, dvs liv och rörelse i kommunen, stärka kommunens image, 
stödja kommunens utveckling som besöksort och ser därför med tillförsikt fram mot ett 
positivt besked om evenemangsstöd. 

Den första ljusfesten på Sätra Brunn hölls den 15 september 2012. 

2012 års ljusfest stöddes av Sala kommun med ett kontantbidrag om 35.000 kr till Sätra 
Brunns vänförening som då var huvudarrangör. I år genomför Sätra Brunn Ekonomisk 
förening ljusfesten. Vänföreningen arrangerar konserten i brunnskyrkan. I slutrapporten från 
ljusfesten 2012 redovisades sammanfattningsvis: 

" Under seneftermiddagens och kvällens lopp besöktes ljusfesten av uppemot 
1.000 personer även om Sala Allehanda angav en något lägre besökssiffra. Vi 
ser tillströmningen av besökare som en stor framgång för arrangemanget och 
dess marknadsföring. De publikreaktioner som kom under kvällen och senare 
på Facebook etc var genomgående positiva . 

..... Målsättningen för publika evenemang på brunnsområdet är att de ska vara 
öppna och välkomnande för alla vilket har visat sig vara positivt för besökarna 
och för hittillsvarande evenemang som Midsommarfirandet, Julmarknaden och 
pub-kvällarna på brunnsgården under sommaren . 

..... ljusfesten tillför kommunen och Sätra Brunn ett nytt traditionsbärande 
publikt evenemang till glädje för kommunens invånare och som även får 
besökare från andra håll. Evenemanget stärker därmed också de lokala 
företagen genom ökad omsättning i boende, serveringar mm. Även flertalet 
artister är hemmahörande i Sala eller närområdet. 



.... Sala kommuns ekonomiska bidrag gav ett mycket positivt stöd till 
arrangemanget. Sala kommuns möjlighet till deltagande med egna aktiviteter 
kan kanske utnyttjas vid kommande evenemang." 

Ljusfesten den 27 september 2013 

Följande preliminära program planeras: 

Ljus i parken 
Ljusinstallationer illuminerar parken 

Eldkorgar och marschaller lyser upp gångvägar och källor 
Ljuskonstnärer 

Eldmakare jonglerar och slukar eld 
Fackeltåg, fyrverkerier, spökvandring mm 

Servering - mat och dryck till hungriga gäster 
Brunnsrestaurangen, Pub, Grillar, Cafe 

Musik och dansunderhållning hela kvällen 
Trubadur på Brunnsgården 

Dans på dansbanan 
Dansuppvisning på Ijus-/älvtema 

Ljusbad i badhuset 

Grötlunk från Brunnsgården med musik 
Den gamla Sätra traditionen lever 

Konsert i brunnskyrkan 
Stor kör - Allmänna sångens Vänner från Uppsala 

Jazzkvintett 



Budget för ljusfesten 

Genomförandet av ljusfesten bygger på samverkan mellan Sätra Brunn Ekonomisk förening 
och vänföreningen m fl. Nedan redovisas en preliminär budget för ljusfesten . Vi arbetar med 
en nettobudget och en stor mängd ideellt arbete. 

Musikunderhållning: Trubadur, dansband, grötlunk 
Underhållning i parken : Eldartister, dansuppvisning mm 

12.000 kr 
Ljussättning: Facklor, marschaller, byggnader 
Konsert i kyrkan 
Marknadsföring: Annonser, Ijustavlor 

Summa 

14.000 kr 

15.000 kr 
12.000 kr 
10.000 kr 

63.000 kr 

Marknadsföring sker dessutom genom Sätra Brunns och vänföreningens ordinarie kanaler, 
sociala medier, websidor, turistkanaler, annonsering etc. 



Bilaga KS 2013/168/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNING 
Nina Nilsson 

Anvisningar för kommunal flaggning i Sala kommun 
Flaggning är ett traditionellt sätt att visa extra uppmärksamhet vid speciella 
tillfällen. Flaggning har i sig ett stort symbolvärde som bidrar till ökad känsla av 
festlighet, deltagande och till att visa det kommunala engagemanget. Sala kommun 
har i egenskap av offentlig organisation, ett behov av att genomföra flaggning för att 
därigenom uppmärksamma bland annat utländska besök, allmänna flaggdagar samt 
andra högtidliga tillfällen. 

ALLMÄN FLAGGNING 
Flaggning, med svenska flaggan, ska ske vid allmänna flaggdagar. De är 1 januari, 28 
januari (Kungens namnsdag), 12 mars (Kronprinsessans namnsdag), påskdagen, 30 
april (Kungens födelsedag), 1 maj, pingstdagen, 6 juni, midsommardagen, 14 juli 
(Kronprinsessans födelsedag), 8 augusti (Drottningens namnsdag), 24 oktober (FN
dagen), 6 november (Gustav Adolfsdagen), 10 december (Nobeldagen), 23 december 
(Drottningens födelsedag), juldagen samt dagen för riksdagsval. 

Flaggning, med EU-flaggan, ska ske 9 maj Europadagen. På förekommen anledning 
kan den samiska flaggan hissas på flaggstängerna vid Stora Torget. Då den samiska 
flaggan inte är en nationsflagga, skall den vid flaggning bredvid en nationsflagga 
hissas på den heraldiskt vänstra flaggstången. 

KOMMUNALA OFFICIELLA FLAGGSTÄNGER 
Sala kommuns officiella flaggstänger är flaggstängerna på Torget. Vid sorgflaggning, 
det vill säga begravning/dödsfall, flaggas på fasadflaggan på Rådhuset. 

För dessa flaggstänger ansvarar Kontorsservice. 

Andra kommunala officiella flaggstänger är: 

Fyra flaggstänger i stadsparken. 

En stor flaggstång vid järnvägsstationen. 

För dessa fem flaggstänger ansvarar Gata/Park. 

Utöver ovan nämnda flaggstänger finns ytterligare flaggstänger vid exempelvis 
andra kommunala verksamheter. Kontorsservice ansvarar inte för dessa 
flaggstänger. De ansvariga för dessa flaggstänger ska själva tillse att flaggning sker 
utifrån gällande flaggregler enligt europastandard och kommunala flagganvisningar, 
ansvarig för att detta sker är respektive förvaltningschef. 
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Nina Nilsson SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
information@sala.se 
www.sala.se 

Vik informatör 
Informationsenheten 
nina. nilsson@sala.se 

Direkt: 0224-74 78 OS 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Föreningars och företagsflaggor är ej tillåtna på kommunens flaggstänger. 

FLAGGNING VID UTLÄNDSKT BESÖK 
Flaggning bör ske vid besök av andra länder. Om Sala kommun har besökande 
nations flagga skall den användas, om ej flaggas det med svenska flaggor. Det egna 
landets flagga skall alltid inneha den förnämsta platsen och får ej undanskjutas till 
förmån för annan nations flagga. 

Vid flaggning med flera nationers flaggor skall dessa ordnas efter visst system. De 
utländska flaggorna placeras i alfabetisk ordning. Bokstavsordningen beräknas från 
hedersplatsen och utåt, varannan heraldiskt åt höger och varannan heraldiskt åt 
vänster. Om antalet flaggstänger är flera än representerade länder, kan svenska 
flaggan hissas på varannan stång, förutom på hedersplatsen även på de båda 
yttersta stängerna. 

Vid flaggning med svenska flaggor och endast en främmande nations flagga, hissas 
den svenska flaggan i mitten och på flaggstången heraldiskt höger och den 
främmande nationens flagga heraldiskt vänster. 

Heraldiskt höger och vänster, är när man ställer sig med ryggen åt den byggnad 
eller plats som skall flaggsmyckas (i vårt fall Rådhuset), heraldiskt höger är till höger 
och heraldiskt vänster är till vänster. 

FLAGGNING VID DÖDSFALL 
När en anställd avlider, ansvarar förvaltningen den anställde tillhörde för flaggning, 
vid avsaknad av flaggstång flaggas det på Rådhuset. För detta kontakta kontorschef 
för Medborgarkontoret. Flaggning sker då på fasadflaggstången på Rådhuset Även 
förtroendevald omfattas av detta om anhöriga så önskar. 

Anställda som gått i pension flaggas det ej för. 

Flaggning sker dels den dag besked ges om dödsfall, dels under begravningsdagen. 

SOMMARFLAGGNING 
Under perioden 1 juni till och med 31 augusti flaggar Sala kommun på torgets 
flaggstänger med de två kommunflaggorna på ytterflaggstängerna, och vimplar på 
de övriga flaggstängerna. Dessa är då uppe dygnet runt under denna period. 

NÅGRAFLAGGREGLER 
Vid flaggning på flaggstång ska flaggans längd vara y" av stången. 

Vid flaggning med flera utländska flaggor i rad ska flaggorna placeras i fransk 
alfabetisk ordning. Grundregeln är att svenska flaggan alltid intar hedersplatsen 
d v s i mitten av flaggraden, vilket är enklast med udda antal stänger. Har man två 
stänger använder man principen heraldiskt höger, vilket innebär att den svenska 
flaggan hissas till höger om man står med ryggen mot den byggnad som ska 
flaggsmyckas. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Vid flaggning från flera stänger med enbart nordiska flaggor placeras flaggorna i 
svensk alfabetisk ordning från heraldiskt vänster till heraldiskt höger. Vid sådan 
flaggning placeras ofta en svensk flagga mellan var och en av de övriga nordiska 
flaggorna. 

Nationsflaggor har högst rang följt av FN-flaggan, EU-flaggan och kommunflaggan, 
företagsflaggor och liknande. 

ÖVRIG FLAGGNING 
Vid pressmeddelande om allmän flaggning från riksdag eller regering bör flaggning 
ske. 

Övrig flaggning som inte kan hänföras till anvisningarna ovan beslutas av 
kommunstyrelsens ordförande. 

(Flaggningen i ovan beskrivna text gäller flaggningen vid flaggstängerna vid Stora 
Torget). 

Nina Nilsson 
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Ansökan om verksamhetsbidrag 

för år 2014 

Sak 

Arkiv 
Västmanland i 
länet 

Arkiv 
Västmanland i 
Sala 

Sala kommun 

Box 304 
73325 SALA 

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2014. 

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets samman
hållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sek
torn så som förenings och företagsarkiv. Som sådan verkar Arkiv Västmanland 
såväl på regional som på lokal nivå runt om i länet. 

Runt om i länet samverkar Arkiv Västmanland således med ett stort antal olika 
aktörer och, framför allt, med våra medlemmar. Alla länets kommuner är med
lemmar och sam tliga bidrar på ett eller flera sätt även med ekonomiskt stöd. 
Arkiv Västmanland har därför ett tätt samarbete med kommunerna i deras 
egenskap av såväl medlemmar som bidragsgivare. Flera kommuner har också 
valt att i olika former och omfattning anlita Arkiv Västmanland för arkivtjäns
ter utöver det som kan ingå i medlemskapet, eller kan rymmas inom den eko
nomiska ram som ett eventuellt verksamhetsbidrag utgör. 

Arkiv Västmanlands verksamhet utpekades i kulturplanen 2012 som utveck
lingsområde, att prioriteras i två steg: Steg 1 -lokaler för den publika verksam
heten, organisationens kontor och centraldepå förlagd i Västerås genom flytt 
till Västerås stadsbiblioteks faktaavdelning, samt en personalförstärkning i 
form aven halv arkivarietjänst. Steg 2 - utökad depåkapacitet genom fjärrdepå 
på annan ort i länet. 

Steg 1 inleddes då Västmanlands kommuner och landsting (VKL) beslöt att 
följa en särskilt framtagen finansieringsplan för de ökade fasta kostnader som 
uppkommer vid en flytt till kostsammare lokaler och utökande av personalen. 
Nämnda kontorsflytt är just pågående. 

För att påskynda steg 2 ansökte Arkiv Västmanland 2012, och beviljades, medel 
för utvecklingsprojekt från Statens Kulturråd. Projektet är ett samarbete med 
ArkivCentrum i Örebro län och Arboga kommun. Projektet skall avslutas med 
en informationsdag i Arboga den 10 september i år. Genom projektet har vår 
intention att etablera en fast punkt i Arboga i form av arkivdepå och där till 
hörande verksamhetsutveckling ytterligare stärkts. Det finns uppenbara hinder 
i vägen, inte minst ekonomiska, men vi arbetar för att övervinna dem då vi 
anser att en sådan etablering skulle gynna inte bara Arkiv Västmanland och 
Arboga utan hela vårt län och även våra grannlän. 

Arkiv Västmanland har kontakt med olika aktörer inom Sala kommuns grän
ser. Här väljer vi att framhålla att Arkiv Västmanland exempelvis kan bidra 
med professionell kunskap i form av arkivpedagogiska insatser i skolan, med 
syfte att sprida kunskap om källkritik till barn och ungdomar. 
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Ekonomiskt 
verksamhetsstöd 

Ansökan om 
ekonomiskt stöd 

Dialog 

Arkiv Västmanland har sedan 2005 årsvis ansökt om ekonomiskt verksamhets
stöd i förhållande till folkmängd från samtliga kommuner i länet - undantaget 
Köping och Skinnskatteberg. De två senare bidrar med mer än övriga i förhåll
ande till folkmängd genom stöd särskilt riktat till vår verksamhet i Kolsva. 

De stöd vi genom åren erhållit från länets kommuner, från i år även Sala, har 
trots den måhända ringa storleken varit synnerligen viktiga tillskott för att 
kunna bedriva en länstäckande verksamhet. 

Vi vill även förtydliga att det verksamhetsstöd vi här, liksom tidigare år, an
söker om inte är avhängigt de medel som utbetalas via VKLs nämnda fördel
ningsmodell för täckning av ökade kostnader enligt utvecklingssteg 1. 

Mot bakgrund av ovanstående ansöker Arkiv Västmanland hos Salas kom
munstyrelse om ett ekonomiskt stöd om 25 000 kronor för verksamhetsåret 
2014 (utöver beviljat stöd enligt VKL-modellen). 

Vi vill i sammanhanget passa på att tacka för det stöd vi fått för innevarande 
års verksamhet och för stödet inom VKL-modellen. 

Arkiv Västmanland välkomnar som alltid en dialog med kommunens repre
sentanter angående såväl ekonomiskt stöd som framtida samarbeten i arkiv
frågor. 

Arkiv Västmanlands arkivchef och styrelseledamöter besöker gärna Sala 
kommuns förtroendevalda och tjänstemän för att informera om hur flytten i 
Västerås bidrar till vår länstäckande verksamhetsutveckling. 

Salas representant i VKLs kulturberedning kommer naturligtvis att bjudas in 
till ovan nämnda informationsdag den 10 september i Arboga. 

Mer information om Arkiv Västmanlands verksamhet och om enskilda arkiv 
återfinns även på vår webbplats: www.arkivvastmanland.se 

Västmanland den 22 juli 2013 

På styrelsens uppdrag: 

Christina Sirtoft Breitholtz 
arkivchef 

Bifogas: 
O Verksamhetsberättelse för år 2012, inklusive revisionsberättelse, budget och verksamhetsplan 
O Protokoll från årsmötet 2013 
O Inbjudan till "invigning" av nya lokaler i Västerås 
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KOMMUN 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
PRESIDlEBEREDNINGEN 

ÅRSPLAN 2014-16 
UPPDRAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BEREDNINGAR 

21113 -08- 2 2 

Sala kommun införde fullmäktigeberedningar den 1/7 2012. Presidieberedningen 
(ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande) ska förelägga årligen ett 
förslag till arbetsplan för fullmäktiges beredningar där kommunfullmäktige beslutar 
om planen. 
Presidieberedningen noterar att startåret för beredningarna fyllts med 
kunskapsinhämtning om ämnesområden och att hitta de rätta formerna för art få till 
stånd framtida system för en god dialog med medborgarna. Enligt SKL:s 
ledningsgrupp för medborgarkontakter är det inte ovanligt att det tar några år innan 
formerna känns naturligaför beredningar/medborgare. 

I arbetsordning för kommunfullmäktige, §§ 48-62, beskrivs mer generellt 
beredningarnas ansvar, uppdrag och arbetsformer. Enligt kommunallagen måste 
ärendet beredas av kommunstyrelsen. 

Beredningen för folkhälsa - barn och ungdom 

ansvarar för att till fullmäktige redovisa förslag till hur kommunen kan bidra till att 
skapa en god hälsa, goda livsvillkor och levnadsvanor för hela befolkningen i Sala 
kommun. Beredningen skall särskilt beakta hur barn och ungdomar kan ges goda 
uppväxtvillkor som syftar till en god hälsa på lika villkor. Beredningen ska i sitt 
arbete beakta de elva folkhälsomålen och övriga aspekter av kommunens åtaganden 
som knyter an till barn och ungdomars utveckling. Barn och ungdomars behov ska 
särskilt beaktas i enlighet med barnkonventionen. I sitt uppdrag arbetar 
beredningen med medborgardialoger. 

SALA KOMMUN 

Box 304 

73325 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 

Fax; 0224,188 SO 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 



Ämne: Folkhälsoprogram 
Beredning: Beredning för Folkhälsa 

Uppdragsbeskrivning: Beredningen skall genom medborgardialog utforma ett 
måldokument för Sala kommun som skall gälla fram till och med 2016 utifrån de 
nationella mål som finns. Måldokumentet skall utformas utifrån ett strategiskt 
perspektiv som ger kommunstyrelsen möjlighet att med detta som utgångspunkt 
forma en verksamhetsplan som fastställs av fullmäktige och som har till syfte att nå 
de övergripande nationella målen i folkhälsoprogrammet. 

Beredningen bör beakta de möjligheter IT -teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Beredningen för Samhällsbyggnad och hållbar utveckling 

ansvar för att till fulimäktige redovisa förslag tiil hur kommunen kan utvecklas 
långsiktigt när det gäller I'ysisk planering (järnvägar, vägar bostäder, handel, 
industri), näringsliv, kultur och turism samt klimat, energi och milj. I arbete ingår 
även att följa upp och utvärdera resultatet mot av kommunfullmäktige beslutade 
måL l sitt uppdrag arbetar beredningarna med medborgardialoger 

Ämne: Uppdatering av Sala kommuns klimatstrategi 

Beredning: Beredning for samhällsbyggnad och hållbar utveckling 

Uppdragsbeskrivning: Kommunfullmäktige antog 2006-10-19 en klimatstrategi 
för Sala kommun. Målet är att Sala kommun ska på sikt bli en fossilbränslefril 
kommun och att den lokala energiproduktionen ska stimuleras för att vi ska kunna 
medverka till ett hållbart samhälle, minskad sårbarhet och fler lokala arbetstillfällen. 

EU-kommissionen har tagit fram en färdplan för EU för en konkurrenskraftig och 
koldioxidsnål ekonomi till20S0. Syftet är att uppl'ylla målet att minska EU:s utsläpp 
med 80-9S procent till20S0. Regeringen har givit Naturvårdsverket i uppdrag att ta 
fram underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 
20S0. Sala kommun deltar 2011-2014 i tredje etappen av energimyndighetens 
projekt uthållig kommun. 
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Beredningen får uppdraget att genom medborgardialog, uppdatera kommunens 
klimatstrategi i nära samarbete med Färdplan 2050 och deltagandet i Uthållig 
kommun 3. Beredningens arbete ligger sedan till grund för kommunstyrelsens 
fortsatta hantering att få fram ett förslag till reviderad klimatstrategi för Sala 
kommun. 

Beredningen bör beakta de mÖjligheter IT -teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Beredningen för demokrati 

Ämne: Medborgarnas delaktighet och inflytande i beslutsprocesser 

Beredning: Beredning för demokrati 

Uppdragsbeskrivning: 

Demokratiberedningen skall genomföra en medborgardialog som syftar till att 
vitalisera och utveckla formerna för hur Sala kommuns invånare kan blir mer 
informerade om, delaktiga i och kunna påverka beslut och beslutsprocesser i 
politiken. Idag finns medborgarförslag och allmänhetens frågestund. 

Beredningen bör beakta de möjligheter IT -teknik och olika former av verktyg för 
medborgardialog erbjuder. 

Arbetet skall följa det framtagna processhjulet, Reviderad bilaga Ks 2011/3/7. 

Vi förslår att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer 
att kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna förslag till uppdragsbeskrivningar till fullmäktiges beredningar enligt 
ovan 

Tommy Johansson Emil Andersson Andreas Weiborn 
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Bilaga KS 2013/200/1 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 2013-09-03 

Till kommunstyrelsen har inkommit töljande ärenden: 

1 SKL - cirkulär 13:39 Interimsavtal om skolkopiering 
2 SKL - cirkulär 13:40 Budgetförutsättningar för åren 2013-2016 
3 Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande om ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler i 

Ransta 
4 Länsstyrelsen i Västmanlands län - beslut om förordnande för Jenny Nolhage som vigselförrättare 
5 Företagarcentrum - protokoll 2013-06-25 
6 VafabMiljö AB - protokoll extra bolagsstämma 2013-06-13 
7 Landstinget Västmanland - protokoll 2013-06-14 Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverk

samhet och andra samverkansfrågor med kommunerna i Västmanland 
8 Västmanlands Tolkservice - protokoll föreningsstämma 2013-05-24 
9 Rikspolisstyrelsen - Vägledning för åtgärder mot livsstilskriminellas brottslighet 
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