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SYDSVENSKA
PRIORITERINGAR
Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, samverkar
politiskt från hösten 2015 över regiongränserna.
Vi gör det bland annat inom kollektivtrafik- och
infrastrukturområdet för ett helhetstänk på samhällsutvecklingen.

Nu pågår en översyn av gällande infrastrukturplaner inför perioden 2018-2029. Utifrån en unison
systemanalys av Sydsveriges infrastruktur, har vi
genom vårt beslutade positionspapper ”Ett enat
Sydsverige skapar ett starkt Sverige” enats kring
prioriteringar för den framtida infrastrukturen.

VÅRA GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER SOM REDOVISATS I POSITIONSPAPPRET ÄR
Interregional tillgänglighet – snabb utbyggnad av två nya
stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan, Södra
stambanan och anslutande sidobanor.
Sammanknutet Sydsverige – utveckling och underhåll av
järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga ortstrukturen
med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.
Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter – ökad
transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter
för näringslivet.

Med våra gemensamma utgångspunkter vill vi
stärka hållbar utveckling, konkurrenskraft och
sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige.
Vi vill bidra till ett klimatsmart transportsystem.
Vi vill också medverka till en välfungerande

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande
Region Halland
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Det är viktigt att åtgärderna i gällande planer
genomförs och vi utgår ifrån att så sker. En del nya
förutsättningar har tillkommit, framförallt genom
beslutet om utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg. Samtidigt är det viktigt med kontinuitet i planeringen. Det ekonomiska utrymmet har nu
utvidgats och planeringshorisonten skjuts fram. Vi
visar här hur detta utvidgade utrymme bör användas till projekt i Sydsverige.
Vi lyfter här de största satsningarna av gemensam
betydelse för Sydsverige. I planerna ska det även ingå
mindre projekt och sådana som är av mera specifikt
intresse inom regionerna. Underlag och prioritering
av sådana projekt kommer att föras fram av varje
region och behandlas inte här.

helhet genom att ta tillvara och bygga vidare på
den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går
hand i hand.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande
Region Kronoberg

I ”SYDSVENSKA PRIORITERINGAR” VILL VI FÖRTYDLIGA
VÅRT TIDIGARE POSITIONSPAPPER, GENOM ATT FÖRESLÅ
DE MER KONKRETA INSATSER SOM BÖR GENOMFÖRAS
UNDER KOMMANDE PLANPERIOD.

Henrik Fritzon
Regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

Förutom de namngivna projekt som redovisas vill
vi peka på följande insatser som bör ingå i de nya
planerna:

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande
Region Jönköpings län

• Förstärkt järnvägsunderhåll på både stambanor
och regionala banor, där samverkan mellan
Trafikverket och regionerna kring prioritering
och genomförande bör utvecklas.
• Ökade insatser för cykelutveckling, i partnerskap mellan nationella organ, regioner och
kommuner.
• En mera aktiv gränsöverskridande planering
både i Östersjöperspektivet och för Sveriges
koppling till kontinenten via Öresund.
De prioriterade projekten bör finansieras huvudsakligen genom statliga medel via den nationella planen.
Många projekt motiveras av och förutsätter samordning med den regionala kollektivtrafikens utveckling, med bostadsbyggande samt annan kommunal
stadsutveckling. I vissa fall kan samfinansiering ske
av nationell och regional plan, och kommunal medfinansiering kan bli aktuell.

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande
Region Blekinge

Ulf Nilsson
Ordförande
Regionförbundet i Kalmar Län
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NORRKÖPING
LINKÖPING

FALKÖPING

VI FÖRESLÅR ATT FÖLJANDE
PROJEKT SKA INGÅ I PLANERNA
(UTAN INBÖRDES ORDNING)
1. Nya stambanan: två nya spår
Lund–Hässleholm

9
11

GÖTEBORG

VÄSTERVIK
JÖNKÖPING

2. Västkustbanan: dubbelspår på återstående
delsträcka Maria–Helsingborg C
3. Förberedelse och påbörjande av fast förbindelse Helsingborg–Helsingör för persontåg
och vägtrafik

I GÄLLANDE PLANER INGÅR
FÖLJANDE STORA PROJEKT

TRANÅS

25

31

26

Västkustbanan dubbelspår:

BORÅS
24

KUNGSBACKA

NÄSSJÖ

19. Varberg–Hamra

7

20. Ängelholm–Maria

10

4. Skånebanan Kristianstad–Hässleholm
5. Lommabanan etapp två

VARBERG

19

14

ALVESTA
FALKENBERG

27

8. Halmstad personbangård

VÄXJÖ

HALMSTAD

NYBRO

27. E4 Ljungby–Toftaholm
KALMAR

13

12. E22 Ronneby Öst–Nättraby

15. E6 i Skåne, trimning

RONNEBY
12

4

HELSINGÖR

16. Sydostlänken
17. Triangelspår Alvesta

HÄSSLEHOLM

20

14. E22 genom Mönsterås

2

3
HELSINGBORG

LANDSKRONA

29

21

KRISTIANSTAD

1
34

15

30. E22 Lösen–Jämjö
31. E22 Gladhammar–Verkebäck

16

13. E22 förbi Bergkvara

28. E22 Sätaröd–Vä
29. E22 Fjälkinge–Gualöv

ÄLMHULT

11. Väg 40 Ulricehamn–Jönköping

24. Y-et Värnamo– Jönköping/Nässjö
etapp ett

26. Väg 40 Nässjö–Eksjö och förbi Eksjö

33

8

Persontrafik på Godsstråket genom Skåne:
21. Söderåsbanan
22. Lommabanan etapp ett
23. Malmöpendeln

25. Jönköpingsbanan Falköping–
Jönköping–Nässjö

6

17

LJUNGBY

9. Jönköpingsbanan etapp två
10. Stångådal- och Tjustbanan,
triangelspår i Berga

OSKARSHAMN

VÄRNAMO

6. Kust-till-kustbanan Växjö–Alvesta tillsammans
med kapacitetsförstärkning
7. Y-et etapp två Värnamo–Jönköping/Nässjö

18. Södra stambanan: Arlöv–Lund byggs
ut från två till fyra spår

32. E65 Svedala–Börringe
30

KARLSHAMN
KARLSKRONA

33. Väg 23 Huseby–Marklunda
34. Väg 23 Östra Höör/Höör–Hörby

28

22
5

KÖPENHAMN

23

LUND

Nya objekt, järnväg

18

Nya objekt, väg

MALMÖ

Objekt i plan, järnväg
32

TRELLEBORG

4

Objekt i plan, väg
YSTAD
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SYDSVERIGES GEMENSAMMA PRIORITERINGAR
I UTVECKLING AV TRANSPORTSYSTEMET
NORRKÖPING
LINKÖPING

TRANÅS

VÄSTERVIK

GÖTEBORG
BORÅS

KUNGSBACKA

SAMMANKNUTET SYDSVERIGE

INTERREGIONAL TILLGÄNGLIGHET

JÖNKÖPING

NÄSSJÖ

OSKARSHAMN

VARBERG

VÄRNAMO

FALKENBERG

ALVESTA
NYBRO
LJUNGBY

HALMSTAD

VÄXJÖ

KALMAR

– Snabb utbyggnad av två nya stambanor som kopplar an till befintliga Västkustbanan,
Södra stambanan och anslutande sidobanor.

ÄLMHULT

– Utveckling och underhåll av järnvägar och vägar som stödjer den flerkärniga
ortstrukturen med tillväxtmotorer, kärnor och deras omland.

RONNEBY

HÄSSLEHOLM

KARLSHAMN

HELSINGBORG
KRISTIANSTAD

KARLSKRONA

LANDSKRONA

LUND

KÖPENHAMN

MALMÖ
TILLVÄXTMOTOR

Riksdagen har beslutat om utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg i Sverige. För Sydsverige är
den södra delen, Jönköping–Malmö, av mycket stor betydelse för såväl den interregionala tillgängligheten
som för utvecklingen av regional tågtrafik och godstrafik.

I gällande planer ingår satsningarna för
ökad kapacitet och hastighetshöjningar:

Vi föreslår att även följande projekt ska
ingå i de nya planerna:

• Södra stambanan: Arlöv–Lund byggs ut
från två till fyra spår

• Nya stambanan: två nya spår Lund–Hässleholm

• Västkustbanan byggs ut från enkel- till
dubbelspår vid sträckorna Varberg–Hamra
och Ängelholm–Maria

• Västkustbanan: dubbelspår på återstående
delsträcka Maria–Helsingborg C

• Persontrafik på Godsstråket genom Skåne:
Söderåsbanan, Lommabanan etapp ett,
Malmöpendeln

• Skånebanan Kristianstad–Hässleholm

• Förberedelse och påbörjande av fast förbindelse
Helsingborg–Helsingör för persontåg och vägtrafik

• Y-et Värnamo– Jönköping/Nässjö etapp ett

• Kust-till-kustbanan Växjö–Alvesta
tillsammans med kapacitetsförstärkning

• Jönköpingsbanan Falköping–
Jönköping–Nässjö

• Y-et etapp två Värnamo–Jönköpng/Nässjö

• Väg 40 Nässjö–Eksjö och förbi Eksjö

• Halmstad personbangård

• E4 Ljungby–Toftaholm

• Jönköpingsbanan etapp två

• E22 Sätaröd–Vä, Fjälkinge–Gualöv,
Lösen–Jämjö, Gladhammar–Verkebäck

• Stångådal- och Tjustbanan, triangelspår i Berga

• E65 Svedala–Börringe

• E22 Ronneby Öst–Nättraby, förbi Bergkvara,
genom Mönsterås

Kapacitets- och kvalitetsbrister i järnvägsnätet drabbar godstransporterna. Många av de tidigare
föreslagna projekten syftar till att förbättra inte bara för persontransporterna utan också för
godstransporterna. Vägnätets bärighet och planerad uppgradering till ny bärighetsklass är viktig för
det sydsvenska näringslivets konkurrenskraft och bör därför omfatta viktiga start- och målpunkter
i hela Sydsverige.

Vi föreslår att även följande projekt ska ingå i de nya planerna:
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REGIONAL KÄRNA

Kompletteringar i järnvägsnätet behövs för att bevara och stärka det regionala tågsystemet som stomme
för tillgänglighet i Sydsverige och för att dra nytta av nya stambanor. Utöver det behöver flaskhalsar i det
nationella och regionala vägnätet tas bort. Insatserna är centrala för kompetensförsörjning, välfungerande
arbetsmarknader och för företagens konkurrenskraft.

Vi föreslår att även följande projekt ska
ingå i de nya planerna:

– Ökad transportkapacitet för effektiva och klimatsmarta transporter för näringslivet.

• Triangelspår Alvesta

YSTAD

I gällande planer ingår satsningarna för
ökad kapacitet och hastighetshöjningar:

KONKURRENSMÄSSIGA OCH HÅLLBARA GODSTRANSPORTER

• Sydostlänken

TRELLEBORG

• Väg 23 Huseby–Marklunda och
Östra Höör/Höör–Hörby

• Lommabanan etapp två

• Väg 40 Ulricehamn–Jönköping

• E6 i Skåne, trimning

I den nya planen bör också ingå att säkerställa Södra stambanans och Västkustbanans funktion både
på kort och lång sikt genom underhåll, trimning och komplettering. En aktiv samplanering av drift-,
underhålls- och trimningsåtgärder är av mycket stor vikt för hela järnvägsnätet, inte minst för de regionala
banorna som exempelvis Blekinge Kustbana, Markarydsbanan, Ystad- och Österlenbanan, Stångådal- och
Tjustbanan, järnvägen Halmstad–Nässjö, banan Nässjö–Vetlanda och banan Nässjö–Eksjö–Hultsfred.
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REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE syftar till att, med medborgarnas bästa för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län,
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland och Region
Jönköpings län. Målsättningen är att skapa en grund för ökad
tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt
hänseende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan efter
en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling i Sydsverige
och i Sverige.

REGIONSAMVERKAN.SE
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