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Förord 
Transportinfrastrukturen har inget egenvärde i sig utan är en förutsättning för att människor 
ska kunna ta sig till/från arbete, studier, service mm. Infrastrukturen behövs också för att 
möjliggöra transporter av varor till företag och konsumenter. Östgötaregionen är landets 
fjärde största arbetsmarknadsområde med drygt 450 000 invånare och drygt 200 000 arbets-
tillfällen. År 2030 beräknas befolkningen i regionen uppgå till ca 510 000 invånare och anta-
let arbetstillfällen till drygt 230 000. För att regionen ska fortsätta att utvecklas och bidra till 
landets utveckling är goda kommunikationer en förutsättning. Det bör därför vara av natio-
nellt intresse att regionen får tillräckliga medel till Länstransportplanen för att fortsatt kunna 
utvecklas och bli en nationell stödjepunkt utanför de tre storstadsområdena i landet. Inte 
minst viktigt blir detta efter att regeringen och riksdagen nu tagit beslut om att Ostlänken 
ska byggas som en första del i en ny stambana i Sverige. För att få ut största möjliga nytta 
av en sådan investering krävs strategiska knutpunkter i form av nya resecentrum i Norrkö-
ping och Linköping med hög tillgänglighet samt med goda kommunikationsmöjligheter till 
och från dessa, inte minst med kollektivtrafik från övriga Östergötland, men också med gång 
och cykel. 

Utvecklingen och prognoser pekar på att gods- och persontransportarbetet kommer att öka 
vilket ställer krav på en fungerande transportinfrastruktur. Avgörande faktorer är kostnads-
utveckling, kapacitetsbrister, restider, krav på snabba leveranser, lokalisering av arbetsplat-
ser och bostäder mm. Infrastrukturen blir ett medel för att balansera en anpassning till upp-
komna eller förväntade behov gentemot politiska styrmedel och krav på ett mer långsiktigt 
hållbart transportsystem.  

Arbetet har bedrivits i en regional arbetsgrupp, bestående av representanter från Region 
Östergötland, Kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen, Trafikverket samt länets kommuner. 
Arbetet har letts av en politisk referensgrupp där samtliga partier i Regionens Trafik- och 
samhällsplaneringsnämnd (TSN) varit representerade. Under arbetet har två dialogmöten 
hållits och träffar med länets samtliga kommuner har genomförts. Vidare har arbetet 
kontinuerligt redovisats i TSN samt i den ordinarie samrådsstrukturen mellan Regionen och 
länets kommuner. Viktiga underlag för förslaget till Länstransportplanen 2018-2029 är det 
Regionala Utvecklingsprogrammet för Östgötaregionen, Regionalt Trafikförsörjningsprogram, 
Regional Cykelstrategi, Regionala miljömål, Storregional Systemanalys 2016 (Stockholm-
Mälarregionen inklusive Östergötland och Gotland), Nationella transportpolitiska mål och 
klimatmål, Trafikverkets inriktningsunderlag samt Regeringens Infrastrukturproposition och 
direktiv.  
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1. Inledning/Bakgrund 

1.1 Allmänt 
Regeringen har uppdragit (rskr. 2016/17:101) åt Region Östergötland att upprätta förslag till 
transportslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2018-
2029 i Östergötlands län, LTP 2018-2029. På motsvarande sätt har Trafikverket fått i 
uppdrag att upprätta Nationell plan för motsvarande period, NP 2018-2029. I den nationella 
planen ingår också drifts- och underhållsåtgärder på samtliga statliga vägar och järnvägar. 
När det gäller investeringar, ingår alla statliga järnvägar (Södra stambanan, Nyköpingsba-
nan, Godsstråket genom Bergslagen, Tjust- och Stångådalsbanan samt Kimstad-Finspång), 
europavägar (E4, E22) samt riksväg 50 och 55/56 i Nationell plan medan resten av det stat-
liga vägnätet ingår i LTP. 

1.2 Planens omfattning 
Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska vara trafikslagsövergripande, utgå från 
fyrstegsprincipen och får enligt regeringens direktiv och förordningen (1997:263) om läns-
planer för regional transportinfrastruktur omfatta följande ändamål: 
 
• Investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar 
• 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 för det regionala 

transportsystemet som bör redovisas i planen 
• Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen 
• Investeringar och förbättringsåtgärder för vilka Trafikverket har ansvaret enligt förord-

ningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur 
• Byggande och drift av enskilda vägar 
• Åtgärder till vilka bidrag kan lämnas enligt förordningen (2009:37) om statlig med-

finansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm, vilket innefattar följande 
områden: 
- byggande av väg- och gatuanläggning för regional kollektivtrafik som tillgodoser ett 
allmänt kommunikationsbehov 
- byggande av spåranläggning för regional kollektivtrafik som tillgodoser ett allmänt 
kommunikationsbehov 
- byggandet av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra liknande 
anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande 
- byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov 
- transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 
kommunala vägar och gator 
- åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktionshindrade resenärer i 
fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser eller andra anläggningar i 
anslutning till dessa samt investeringar i reseinformationsanläggningar som underlättar 
funktionshindrades resor 
- byggande av kajanläggning för fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar 
personer och gods och som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov 
- investeringar i fartyg som i regional kollektivtrafik tillgodoser ett allmänt 
kommunikationsbehov 
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2. Regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen 
Av regeringens uppdrag och direktiv (rskr. 2016/17:101) framgår bl.a. följande: 

• Planeringen ska utgå från de transportpolitiska målen, genom att vara samhällseko-
nomiskt effektiv, bidra till begränsad klimatpåverkan samt bidra till optimal användning 
av transportsystemet. 

• Långt gångna eller påbörjade objekt ska fullföljas. 
• Fyrstegsprincipen ska vara vägledande. 
• Infrastrukturproposition ska vara vägledande. 
• Regionala systemanalyser och andra regionala inriktningsunderlag (RUP, RTP, Struktur-

bild) är viktiga underlag. 
• Miljökonsekvenser ska identifieras, beskrivas och bedömas. 
• Samlade effektbedömningar av föreslagna åtgärder ska genomföras. Eventuella effek-

ter på bostadsbyggande ska redovisas. 
• Redovisning av hur mycket medel som satsas på cykelåtgärder. 
• Bidra till ökat kollektivtrafikresande. 
• De regionala ramarna ska användas för utveckling av länets transportinfrastruktur. Det 

förutsätts att länsplaneupprättarna i sina prioriteringar utgår från ett länsöverskridande 
och ett nationellt perspektiv.  

• Den ekonomiska planerings ramen uppgår till 1465 Mkr för hela perioden 2018-2029. 
• Remitterad plan ska lämnas till regeringen senast 2018-01-31. 
• Därefter tar regeringen beslut om definitiva ramar. 
• Planen ska fastställas av Regionfullmäktige efter beslut om definitiva ramar. 
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3. Sammanfattning 

3.1 Föreslagna åtgärder 
Planeringsramen för Östergötland för perioden 2018-2029 uppgår till 1 465 Mkr. Ca 750 mkr 
eller drygt 50 procent avsätts för större investeringar (>25 Mkr), som i huvudsak omfattar 
större väginvesteringar men det ingår även ett antal kollektivtrafik- samt GC (gång och 
cykel)-åtgärder i objekten. 208 Mkr eller drygt 14 procent avsätts för trimningsåtgärder så 
som trafiksäkerhet, tillgänglighet, utveckling av kollektivtrafik samt GC-åtgärder längs det 
statliga vägnätet. Till medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder, inkl. åtgärder för kollektiv-
trafikens tillgänglighet till nya RC (resecentrum) i Norrköping och Linköping, miljö- och 
trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet samt enskilda vägar avsätts 495 Mkr, 
eller knappt 34 procent. Vidare avsätts 12 Mkr för genomförande av åtgärdsvalsstudier och 
andra typer av förstudier. 

Inom större investeringar ingår en större satsning på de viktigaste pendlingsstråken, stråk 
som är viktiga för att knyta ihop Östergötlands tätorter men också för kopplingar till 
angränsande län. Nybyggd sträckning för Rv 34 mellan Borensberg-Motala, ombyggnad av 
Rv 23/34 Skeda Udde-Rimforsa (dessa båda objekt startade 2017), etapp 1 och 3 av Rv 35 
Linköping-Åtvidaberg (inklusive GC-väg Linköping-Vårdsberg och ny omstigningshållplats för 
kollektivtrafiken vid Grebo) samt ny förbifart för Rv 51 i Finspång.  

Inom ramen för trimningsåtgärder avsätts 160 Mkr till åtgärder för ökad tillgänglighet och 
trafiksäkerhet och cykelvägar längs det statliga vägnätet. 20 Mkr satsas på åtgärder för att 
stärka kollektivtrafikens konkurrensförmåga i form av omstigningshållplatser och framkom-
lighetsåtgärder. Här avsätts också 28 Mkr till åtgärder på det statliga vägnätet för att skapa 
god tillgänglighet för den regionala kollektivtrafiken till de nya RC i Norrköping och Linkö-
ping som byggs i samband med Ostlänken. 

Inom ramen för medfinansiering satsas ca 142 Mkr på åtgärder för utbyggnad av ett regio-
nalt stomlinjenät för kollektivtrafiken samt anpassning av kollektivtrafikhållplatser för funk-
tionshindrade. Dessutom satsas 172 mkr, i form av tillgänglighets- och framkomlighets-
åtgärder för kollektivtrafik, till de nya RC som ska byggas i Norrköping och Linköping som en 
direkt följd av tillkomsten av Ostlänken. Vidare avsätts 145 mkr på miljö- och trafiksäker-
hetsåtgärder längs det kommunala vägnätet och ca 36 mkr på investeringar i enskilda vägar.  

 
Diagram 1: Fördelning av planeringsramen på olika åtgärder enligt förslag, egen bearbetning 

Förslag planfördelning 2018-2029 
Större väginvesteringar

Mindre väginvesteringar

Kollektivtrafik

Cykel

Övrigt
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3.2 Förväntade effekter av planen 
Den framtida transportinfrastrukturen kommer i stort vara densamma som idag. Planeringen 
av infrastrukturen handlar därför i första hand om hur den kan utnyttjas mer effektivt och 
kompletteras i önskvärd riktning. Genom att stärka de strategiska pendlingsstråken, framför-
allt för kollektivtrafiken, den kraftfulla satsningen på tillgänglighet till nya resecentrum i Norr-
köping och Linköping samt stora satsningar på GC-vägar förväntar sig Region Östergötland 
ett antal positiva effekter som harmoniserar med såväl de nationella transportpolitiska målen 
som de regionala målen så som det uttrycks i Regionalt Utvecklingsprogram, Regionalt trafik-
försörjningsprogram och Strukturbild Östergötland. 

• Satsningen på de viktigaste pendlingsstråken, framförallt för kollektivtrafiken, men 
även för biltrafiken ökar möjligheterna för fler att få arbete och tillgång till högre stu-
dier. Detta gäller för såväl kvinnor som män. Satsningen kommer också att gynna tra-
fiksäkerheten i form av färre döda och skadade. Här kan det dock förväntas en ökning 
av klimatpåverkande utsläpp då satsningen förmodligen kommer att leda till en ökning 
av biltrafiken. 

• Effekterna på bostadsbyggandet förväntas bli positiva, inte minst med tanke på 
Ostlänkens tillkomst och de medel som avsätts i planen för att skapa hög tillgänglighet 
för kollektivtrafiken till de nya stationerna som ska byggas. Men även satsningarna på 
de viktiga pendlingsstråken skapar bättre förutsättningar för bostadsbyggande utanför 
Norrköping och Linköping. Hur många bostäder som kan tillkomma tack vare planen är 
svårt att kvantifiera. Norrköping och Linköping tillsammans räknar med drygt 30 000 
nya bostäder som en följd av satsningen på nya stambanor. 

• Satsningen på de viktigaste pendlingsstråken innebär vidare att Östergötlands tätorter 
ännu mer kopplas samman till en flerkärnig stadsregion i form av en gemensam 
arbets-, studie- och bostadsregion. Detta är ett av Regionens allra viktigaste mål. 

• Satsning på nya resecentrum i Norrköping och Linköping med god tillgänglighet för 
kollektivtrafik förväntas leda till att marknadsandelen för biltrafiken ska minska sam-
tidigt som utbyggnaden av Ostlänken kommer att leda till en positiv regional utveckling 
med fler jobb och ökad sysselsättning. En förutsättning för en sådan utveckling är dock 
att angränsande kommuners tillgänglighet med framför allt kollektivtrafik stärks för att 
detta ska kunna ske på ett mer långsiktigt hållbart sätt. 

• Genom att satsa på GC-vägar kommer möjligheten för fler att välja ett mindre klimat-
påverkande transportsätt att förbättras, vilket förväntas leda till minskade utsläpp av 
växthusgaser. Satsningen innebär också en väsentligt förbättrad trafiksäkerhet. 

• Genom att skapa goda förutsättningar för utbyggnad av ett regionalt stomlinjenät för 
kollektivtrafiken längs de viktiga pendlingsstråken, samt satsningen på att anpassa 
hållplatserna för funktionshindrade, skapas förutsättningar för att ökat resande med 
kollektivtrafik och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. En ökning av kollektiv-
trafikresandet innebär också förbättrad trafiksäkerhet. 

• Beträffande de regionala miljömålen se vidare avsnitt 14, Miljöbedömningen. Den över-
gripande bedömningen är dock att dessa inte kommer att uppnås med de föreslagna 
åtgärderna. För att så ska ske krävs åtgärder som ligger utanför planens rådighet i 
form av restriktioner av olika slag samt ett ökat inslag av förnyelsebara drivmedel. 

• Enligt Trafikverkets samhällsekonomiska effektbedömningar uppvisar samtliga större 
vägobjekt en positiv nettonuvärdeskvot. Objekten förväntas bidra till en långsiktigt håll-
bar utveckling.  
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4. Planeringsförutsättningar 

4.1 Den nya ekonomiska geografin och den ekonomiska utvecklingen 
Med den nuvarande ekonomiska utvecklingen förväntas nya arbetstillfällena i allt större grad 
komma inom tjänstesektorn som i sin tur förutsätter en ökad grad av tillgänglighet i det 
fysiska rummet. Detta beror på att en stor del av konsumtionen inom tjänstesektorn ofta 
kräver att producent och konsument möts rent fysiskt. Denna utveckling kommer i allt högre 
grad ställa krav på resor, transporter och tillgänglighet. Den nuvarande utvecklingen innebär 
också att större befolkningskoncentrationer uppvisar en högre tillväxt. Sambandet mellan 
befolkningsstorlek och sysselsättningstillväxt är väldigt tydligt. Trenden mot större och mer 
integrerade regioner som drivs av specialisering och ökad arbetspendling pågår över hela 
värden. Hela regionen kan dra fördelar av regionintegration och regionförstoring genom att 
det skapas förutsättningar för att kunna bo på en ort och arbeta/studera på en annan ort. 
Detta förutsätter dock fungerande pendlingsmöjligheter, vilket innebär stora utmaningar när 
det gäller att klara de beslutade klimatmålen. 

Persontransporterna måste på sikt i allt högre grad ske på ett mer långsiktigt ekologiskt 
hållbart sätt, vilket kommer att ställa höga krav på kollektivtrafiken i framtiden men också att 
bebyggelseplaneringen sker på ett sätt som gynnar de klimatsmarta transportslagen. Det 
kommer bli allt viktigare att bebyggelse- och trafikplanering samordnas och att ny bebyg-
gelse i så stor utsträckning som möjligt lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen. 

4.2 Samhällsutveckling har inneburit ökat transportarbete 

4.2.1 Persontrafiken 
Från början på 1990-talet har biltrafikens tillväxt ökat med 25 procent. I slutet på 1990-talet 
stod ett antal nya järnvägsetapper klara vilket har inneburit att järnvägstrafiken ökat kraftigt 
under framför allt i början av 2000-talet. Sedan 1990 har järnvägens transportarbete nästan 
fördubblats. Allt fler regioner har också satsat på att bygga upp en egen regionaltågstrafik 
och det är framför allt inom denna typ av järnvägstrafik som den största ökningen skett. 
Däremot har persontransportarbetet med buss minskat med 10 procent mellan 1990 och 
2014, se diagram 2 nedan.  

 
Diagram 2: Persontransportarbete för olika transportslag, miljarder personkilometer, 1990-2014 faktisk utveckling och 2014-
2040 prognos (källa: Trafikverkets basprognos 2040) 
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Enligt Trafikverkets basprognos för 2040 kommer persontransportarbetet öka med nästan 40 
procent mellan 2012 och 2040. Bilresandet ökar med 38 procent, tågresandet med 50 
procent och resandet med buss ökar med 25 procent. Om prognoserna slår in kommer detta 
innebära att bilens marknadsandel av persontransportarbetet kommer att ha ökat på bekost-
nad av resor med kollektivtrafik, se diagram 2 ovan. 

4.2.2 Godstransporter 
Inom godstransporterna är det framför allt de som sker på väg som ökat. Från mitten på 
1970-talet och fram till idag har antalet tonkilometer på väg fördubblats. Till sjöss 
transporteras lika mycket gods nu som i mitten på 1960-talet. På järnväg har antalet 
tonkilometer ökat med ca 60 procent från mitten på 1970-talet. 

 
Diagram 3: Godstransportarbete, miljarder tonkilometer 1990-2014 faktisk utveckling och 2014-2040 prognos (källa: 
Trafikverkets basprognos 2040 för godstransporter) 

Enligt Trafikverkets basprognos för godstransporter 2040 kommer godstransportarbetet öka 
med nästan 75 procent mellan 2012 och 2040. Godstransportarbetet på väg ökar med två 
tredjedelar, till sjöss med drygt 90 procent och på järnväg med ca 55 procent, se tabell 1 
nedan.  

Färdmedel 
Prognos  

2012 
Prognos  

2040 
Järnväg 21,7                    33,5     
Sjöfart 39,6                    75,6     
Väg 48,3                    80,3     

Summa 110                    189     
Tabell 1: Transportarbete Gods, miljarder tonkilometer (källa Trafikverkets basprognos 2040 för godstransporter) 

4.3 Befolknings- och arbetsplatsutveckling i Östra Mellansverige 
Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos kommer befolkningen i Sverige att öka till drygt 12 
miljoner invånare år 2040 och 13 miljoner till år 2060 från dagens 10 miljoner. Huvuddelen 
av denna ökning kommer att ske i de tre storstadsområdena och särskilt i Stockholms län. 
Nya befolkningsframskrivningar som gjorts inom samarbetet i ÖMS (Östra Mellansverige: 
Gästrikland, Uppland, Stockholm, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland) 
tyder på att befolkningen i bara denna region kan komma öka med upp till 1,4 miljoner fram 
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till år 2050 och antalet arbetstillfällen med ca 700 000 varav merparten i Stockholms län. I 
övriga Östra Mellansverige förväntas antalet arbetsplatser endast öka marginellt.  
Den förväntade befolknings- och arbetsplatsutvecklingen kommer att innebära en kraftigt 
ökad pendling till/från Stockholm från övriga län i Östra Mellansverige. Detta kommer att 
ställa allt större krav på infrastruktur och trafikering, inte minst när det gäller tågtrafik om 
utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar. Beslutet om att bygga Ostlänken är av stor betydel-
se då den nya järnvägen skapar ökad kapacitet samtidigt som restiderna kan minska. I 
kartorna 1-4 nedan visas den faktiska och förväntade utvecklingen av befolkning och arbets-
tillfällen i kommunerna i Östra Mellansverige. Som framgår av kartorna har tillväxten i så väl 
befolkning och arbetstillfällen ökat i Stockholm och de regionala kärnorna längs de stora väg- 
och järnvägsstråken och förväntas fortsatt att göra så. God tillgänglighet till de regionala 
kärnorna kommer att vara av avgörande betydelse för den omgivande geografins utveckling.  

 
Karta 1 och 2: Faktisk befolkningsutveckling 1990-2015 i Östra Mellansverige samt framskrivning till 2050, källa ÖMS, Struktur-
analyser i Östra Mellansverige 2016 
 

 
Karta 3 och 4: Faktisk sysselsättningsutveckling 1990-2015 i Östra Mellansverige samt framskrivning till 2050, källa ÖMS, 
Strukturanalyser i Östra Mellansverige 2016 
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Som kartorna ovan visar kommer befolkningsutvecklingen och sysselsättningen främst att 
öka i Stockholm samt i de respektive regionala kärnorna. Detta är en utveckling som Region 
Östergötland måste ta hänsyn till i sin framtida utvecklingsplanering för att kunna skapa det 
flerkärniga Östergötland. 

I kartorna nedan redovisas arbetspendlingen totalt 2014 samt förändring mellan 1990-2014 
mellan kommunerna i Östra Mellansverige. 

 
Karta 5: Arbetspendling i Östra Mellansverige 2014 (källa: SCB och Mälardalsrådet) 

Av kartan nedan framgår att ökningen av arbetspendlingen mellan Norrköping och Linköping 
är den som ökat näst mest i hela Östra Mellansverige, det är bara mellan Uppsala och 
Stockholm som pendlingen ökat mer. Överlag är det till/från Stockholm och de övriga 
regionala kärnor som arbetspendlingen har ökat vilket främst förklaras av att det är där som 
antalet arbetsplatser ökat den senast tiden, undantag finns givetvis. I Östergötland är 
pendling till Finspång från främst Norrköping men även Linköping ett tydligt exempel på 
detta. 

 
Karta 6: Förändring i arbetspendling 1990-2014 i Östra Mellansverige (källa: SCB och Mälardalsrådet) 
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5. Östergötlands förutsättningar 
Östergötlands förutsättningar är goda när det gäller både geografin och möjligheterna till en 
bra grundstruktur för transportinfrastrukturen. Regionen har: 
 
• En stor befolkning på en relativt liten koncentrerad yta – Sveriges fjärde största 

befolkningskoncentration 
• Ett tydligt tvåkärnigt centrum 
• Ett fördelaktigt geografiskt läge och kommunikationsläge i Sverige – genomkorsat av 

Södra stambanan och E4:an 
• En bra grundstruktur för kommunikationer med relativt korta avstånd men brister i 

kvalitet och kapacitet 
• En kollektivtrafik som är relativt väl utbyggd med pendeltåget som ryggrad 

5.1 Befolkning och arbetsplatser 
Kartan nedan visar befolkningens geografiska fördelning. Cirklarnas storlek visar antalet 
invånare i länets 94 tätorter. Sammantaget bor ca 85 procent av länets invånare i dessa 
tätorter vilka är lokaliserade längs de större kommunikationsstråken. Detta i sin tur skapar 
förutsättningar för en effektiv och snabb kollektivtrafik som är tillgänglig för en stor del av 
regionens invånare. Nästan 80 procent av länets invånare bor i en tätort som har fler än 
1000 invånare samtidigt som drygt 90 procent av länets arbetstillfällen är lokaliserade till 
dessa orter. 

 
Karta 7: Östergötlands tätorter, cirklarnas storlek proportionerliga mot antal invånare (källa: Regionalt utvecklingsprogram för 
Östergötland)  
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5.2 Befolkningsutveckling i Östergötlands kommuner 
Östergötlands befolkning ökade med drygt 8 procent mellan år 2000 och 2015, från drygt 
411 000 till nästan 446 000 invånare, d v s med 35 000. Linköping och Norrköping står för 
nästan hela ökningen, Linköping har ökat med 20 000 och Norrköping med 15 000 invånare 
under motsvarande tid. År 2000 bodde 62 procent av länets invånare i Linköpings eller 
Norrköpings kommuner, idag har denna andel ökat till 65 procent. Efter år 2010 uppvisar 
dock de flesta kommuner en befolkningsökning. 
 

 
Diagram 4: Befolkningsutveckling i Östergötlands kommuner 2000-2015 (källa: SCB och egen bearbetning) 

Befolkningen i Östergötland förväntas öka från ca 450 000 år 2016 till ca 510 000 år 2030. 
Ökningen förväntas bli koncentrerad till Linköping, Norrköping och i viss mån Mjölby, 
samtliga ligger utmed Södra stambanan och E4. 

5.3 Tätorternas befolkningsutveckling i Östergötland 
I Östergötland liksom i övriga Sverige pågår urbanisering. Det är framför allt de större 
tätorterna, Linköping och Norrköping som ökar sin befolkning. Nästan 45 procent av 
Östergötlands befolkning bor idag i Linköpings eller Norrköpings tätorter. Mellan 2005-2013 
ökade befolkningen i dessa båda tätorter med drygt 9 procent, från drygt 180 000 till ca 
197 000 invånare. I övriga Östergötland har befolkningen ökat med endast ca 2 procent, 
från ca 235 000 till 240 000 invånare under motsvarande period. 

Ökningen utanför Linköping och Norrköpings tätorter är koncentrerad till ett antal tätorter i 
storleksklassen 1000-3000 invånare vilka geografiskt är lokaliserade nära Norrköping och 
Linköping eller på den tätortsnära landsbygden, främst kring Linköping. Dessa orter ligger 
antingen i bra kollektivtrafiklägen eller i så kallade sjönära lägen. Man kan således inte finna 
något entydigt samband mellan tillgång till bra kollektivtrafik och befolkningstillväxt utan de 
finns flera förklaringar till varför vissa orter växer och inte andra.  
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Diagram 5: Befolkningsutveckling i tätorter 2005-2014 efter storleksklass (källa: SCB och egen bearbetning) 

5.4 Arbetsplatsernas utveckling i tätorterna i Östergötland 
Urbaniseringen i Östergötland tydliggörs ännu starkare av var regionens arbetstillfällen är 
lokaliserade. Dessa är i allt större grad koncentrerade till de riktigt stora tätorterna. I Linkö-
ping och Norrköping finns i dag 62 procent av arbetstillfällena, vilket är en ökning med drygt 
9 procent under perioden 2005-2013 medan antalet arbetstillfällen minskat med drygt 3 
procent i övriga Östergötland. Undantag finns givetvis: i enskilda orter så som Finspång, 
Mjölby, Åby, Krokek, Mantorp, Borensberg och ytterligare några orter har antalet arbetstill-
fällen ökat med över 5 procent. Resterande delar av Östergötland uppvisar förhållandevis 
stora tapp av arbetstillfällen under perioden 2005-2013. När det gäller arbetstillfällen går det 
däremot att se ett tydligare samband mellan tillgång till bra kollektivtrafik, framförallt med 
Linköping och Norrköping, och en positiv utveckling av antalet arbetstillfällen. Detta kan tyda 
på vikten av att ha bra tillgång till det stora arbetskraftsutbudet som finns främst i de stora 
orterna, medan mer perifert liggande orter kan få problem med att rekrytera arbetskraft på 
sikt vilket i sin tur kan leda till att antalet arbetstillfällen fortsätter att minska på grund av 
rekryteringsproblem. Verksamheter flyttar i allt högre grad dit arbetskraften finns. 

 
Diagram 6: Utveckling av antalet arbetstillfällen i tätorter 2005-20143efter storleksklass (källa: SCB och egen bearbetning) 
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5.5 Bostadsbyggande 
Den bärande strategin i Östergötlands regionala utvecklingsprogram (RUP) handlar om att 
skapa en flerkärnig region. Det förutsätter en hög regional tillgänglighet, framför allt via 
kollektivtrafik, om den ska vara långsiktigt miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar. 
Lokalisering av bostäder har i sin tur stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i 
transportsystemet. I Strukturbild för Östergötland utvecklas rekommendationer om en 
flerkärning ortsstruktur med en ändamålsenlig infrastruktur. Det innebär att skapa en 
gemensam arbets- och studiemarknad samt på sikt bostadsmarknad. Fokus ligger på att 
knyta ihop centralorterna med varandra och med de större tätorterna. 

När tillgängligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt ökar 
attraktiviteten och förutsättningarna för bostadsbyggande förbättras. Med regionintegrering 
enligt RUP och Strukturbild Östergötland skapas bättre förutsättningar för bostadsbyggande 
även utanför de större städerna i Östergötland.  

I Norrköping och Linköping är det i dagsläget ett högt bostadsbyggande, delvis som en 
direkt följd av beslutet att bygga den nya Höghastighetsjärnvägen och där Ostlänken är den 
första delen. De båda kommunerna har i överenskommelse med Sverigeförhandlingen tagit 
på sig att bygga drygt 30 000 nya bostäder. Region Östergötland kommer att satsa 200 Mkr i 
länsplanen för att skapa god tillgänglighet i de båda städerna till de nya resecentrum som 
ska byggas i samband med Ostlänken, vilket kommer ha betydelse för att byggandet av nya 
bostäder i Norrköping och Linköping kommer till stånd.  

I storstadsområdena och de större städerna kan en infrastruktursatsning vara en direkt 
förutsättning för att ett område ska bli tillgängligt för bostadsexploatering. I andra 
områden/regioner skapar infrastruktursatsningar bättre förutsättningar rent generellt för 
bostadsbyggande. Åtgärder i transportsystemets funktion kan ha betydelse för bostads-
byggande utan att det direkt går att härleda en viss volym bostäder för respektive åtgärd. 
Samtidigt är inte sambandet entydigt vad gäller infrastruktursatsningar och bostads-
byggande.  

Östergötlands erfarenheter av satsningen på pendeltågstrafik är att det inte i alla orter som 
får tillgång till en pendeltågstation innebär ett ökat bostadsbyggande. Det är många fler 
faktorer än bra infrastruktur som avgör var bostadsbyggandet kommer att ske. I vissa av de 
nya stationsorterna har det byggts ett flertal nya bostäder, främst i form av villor, medan det 
i andra orter i princip inte byggts några nya bostäder. I ett par orter har bostadsbyggandet 
först nu, efter 20 år, tagit fart. Samtidigt har det byggts bostäder i andra orter som 
exempelvis inte har tillgång till tågtrafik eller annan bra kollektivtrafik. Dessa orter ligger ofta 
förhållandevis nära Norrköping eller Linköping och i vad som betraktas som sjönära lägen. 

Region Östergötland har använt samrådet i LTP-processen för att i enlighet med direktiven 
till LTP-arbetet fånga upp infrastruktursatsningar med stark koppling till ett ökat bostads-
byggande i regionen. Direktiven anger att kartläggningen bör relatera till Boverkets 
bedömningar av bostadsbyggnadsbehov. Under 2015 respektive 2016 har Region Öster-
götland inom ramen för ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen i Östergötland brutit ner 
Boverkets beräkningar till kommunnivå, se vidare Bostadsmarknadsanalys för Östergötland 
2015 respektive 20161. Under våren 2017 har Region Östergötland genomfört nya beräkn-
ingar med anledning av direktiven i avvaktan på Boverkets uppdatering. Tabellen nedan 
                                                           
 
1 http://www.boverket.se/contentassets/d8f4c265209e482889bc0720817542af/ostergotlands-lan-bma-1-2016.pdf 

http://www.boverket.se/contentassets/d8f4c265209e482889bc0720817542af/ostergotlands-lan-bma-1-2016.pdf
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beskriver den uppskattade hushållsökningen per år 2017 – 2030 för respektive kommun, 
avrundat till närmsta 10-tal. Resultaten som presenteras i tabellen innefattar en bostads-
reserv om 1 procent av det beräknade antalet hushåll 2030. Presenterat behov ska ses som 
en grov uppskattning (rivningar, planerad byggnation etc. har bl.a. inte beaktats), men 
resultatet kan vara ett stöd tillsammans med andra underlag i respektive kommun för att 
uppskatta behovet av nya bostäder. Beräkningarna använder två statistikprodukter från SCB 
som underlag, hushållskvoter (2016) samt befolkningsprognos för Östergötland (2017). För 
mer detaljerad beskrivning av metoder, se SCB statistikunderlag hushållsprognoser2. 

 

Kommuner Byggbehov* per år och 
kommun (antal bostäder) 

Ödeshög 10 
Ydre 10 
Kinda 30 
Boxholm 20 
Åtvidaberg 30 
Finspång 70 
Valdemarsvik 20 
Linköping 750 
Norrköping 740 
Söderköping 60 
Motala 170 
Vadstena 20 
Mjölby 100 
Länet 2030 

 

* Bakgrund och hantering av datamaterial:  
Hushållskvoter baseras på antalet referenspersoner i 
könsuppdelade 1 års-klasser 2016. Den äldsta 
personen i ett hushåll antas vara referensperson för 
det aktuella hushållet. Antalet referenspersoner 
motsvarar alltså det totala antalet kända hushåll i en 
given grupp eller geografi. Antalet referenspersoner i 
respektive könsuppdelad 1-års klass 2016 dividerat 
med det totala antalet individer i motsvarande klass 
för året ger hushållskvoten för gruppen och året. I 
beräkningarna har dessa kvoter antagits vara 
konstanta över perioden 2017 – 2030. Genom att 
byta ut det faktiska antalet individer 2016 (d.v.s. det 
totala antalet individer i en könuppdelad 1-årsklass) i 
kvoten mot det prognostiserade antalet för 2030 kan 
antalet hushåll 2030 uppskattas. 
 

Tabell 2: Beräknat bostadsbehov per kommun och år fram till 2030 (källa: SCB och egen bearbetning). 

Flertalet kommuner har i sina samrådsyttranden redovisat övergripande resonemang kring 
infrastruktursatsningar med stark koppling till ett ökat bostadsbyggande i regionen, tydligast 
roll har ett genomförande av Ostlänken. Det konstateras dock av ett antal kommuner att det 
är svårt att bedöma/beräkna infrastrukturens påverkan på bostadsbyggande. Referenser 
görs till Sverigeförhandlingen, och till enskilda objekt som väntas möjliggöra bostads-
byggande, se tabell 3 nedan. I de flesta svaren understryks dock att det är en ökad generell 
tillgänglighet som ger mest effekt på bostadsbyggandet. I Mjölby kommun konstateras att 
orterna Mjölby, Mantorp och Skänninge växer, vilket ses som en följd av infrastruktur-
åtgärderna dubbelspår till Motala och ny riksväg 50. Åtvidabergs kommun lyfter betydelsen 
av v 35 för genomförande av planerad ny bostadsbebyggelse i Åtvidaberg och Grebo. Några 
kommuner lyfter behovet av nya trafikplatser på nationella stamvägnätet för att möjliggöra 
ökat bostadsbyggande. 
 
Ödeshög, Motala och Vadstena kommuner har kommenterat uppskattningarna av bostads-
byggnadsbehov enligt Boverkets modell, tabell 2 ovan. Ödeshög och Vadstena konstaterar 
att de ur en kommunal bedömning är för lågt redovisade tal, Vadstena anser att ”en så 
schablonartad redovisning inte kan ligga till grund för planering av åtgärder inom LTP. 
Motala kommun redovisar att hälften av det angivna bostadsbyggnadsbehovet (170 lhg/år, 
ca 1000 lägenheter under planperioden) kan kopplas till tillgänglighet till en större arbets-

                                                           
 
2 https://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Skraddarsydd/Regionala_produkter/Paket/PROPAK_TYKOPAK/Statistikunderlag-
hushallsprognoser.pdf 
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marknad. Objekt av särskild betydelse anges Rv 34, samt pendeltågsstation i Malmslätt 
(stationen ger ökad tillgänglighet till regionala målpunkterna i västra Linköping, Universitet, 
teknikföretagsområdet Mjärdevi, samt Universitetssjukhuset).  
 
Infrastrukturåtgärd Utvecklingsområde Antal bostäder 
Finspång förbifart Rv 51 Förtätning Finspång 2 500 -3 000 
Linköping tpl Östra E4 Kallerstad 5 500-6 500 
Norrköping Ostlänken Inre hamnen 2 400 (före ostlänken) 
Förbifart Söderköping E22 Ett utvidgat Söderköping 2 070 
Förbifart Söderköping E22 Valdemarsviks kn t ex i Ringarum 80 

Tabell 3: Aktuell kommuns uppskattning av bostadsbyggande till följd av en infrastrukturåtgärd. 
 
De kommunala svaren får anses rimliga när det gäller kopplingen mellan infrastruktur-
åtgärder och bostadsbyggande. Men de är inte helt jämförbara med hänsyn till tidshorison-
ten för när bostäderna kan finnas färdigställda. Regionen håller med kommunerna i bedömn-
ingen att det är svårt att beräkna effekterna. Samtidigt konstaterar Regionen att det nu, förs 
strukturerade resonemang i olika skala kring infrastrukturinvesteringarnas effekter på bost-
adsbyggandet i de flesta av länets kommuner. Processen kring LTP-arbetet får därför anses 
nyttig, inte enbart inom ramen för LTP, utan även i ett regionalt rumsligt sammanhang.  
 
Länsstyrelsen framhåller i stort sett samma åtgärder som kommunerna, men ibland i mer 
generella resonemang och formuleringar. Sett till eventuell kommande framtida uppdrag om 
beräkning av bostradsbyggnadsbehov är det av värde att såväl kommuner, länsstyrelsen som 
Regionen börjat resonera kring bostadsbyggnadsbehov i ett regionalt perspektiv. Kunskapen 
behöver dock fördjupas på nationell, regional och lokal nivå. Nationella metoder för 
likvärdiga bedömningar kommer att vara viktiga för kvalitet och trovärdighet. 

5.6 Arbetspendling inom regionen och till/från regionen 
Det förekommer en omfattande arbetspendling inom Östergötland, men också över läns-
gränsen. De enskilt största regionala pendlingsstråken inom Östergötland är Norrköping-
Linköping, Mjölby-Linköping, Söderköping-Norrköping, Motala-Linköping samt Finspång-
Norrköping. Över länsgräns dominerar pendlingen mellan de centrala delarna av regionen 
och Stockholm. Andra större pendlingsstråk över länsgräns är Norrköping-Nyköping, 
Norrköping-Katrineholm och Ydre-Tranås, se karta och diagram nedan. 

 
Karta 8: Arbetspendling mellan kommuner i Östergötlands län samt över länsgräns 2014 (källa: SCB och Mälardalsrådet). 



17 
LTP 2018-2029, E-län 

 Dnr: TSN 2017-110, 2018-01-25  
 Ert Dnr: N2017/02312fTIF 
 
Sedan mitten av 1990-talet har arbetspendlingen ökat i alla stråk inom länet, men även över 
länsgräns, särskilt i de största stråken, se diagrammen 7 nedan. Av diagrammet framgår att 
pendling mellan Norrköping och Linköping mer än fördubblats sedan 1995, att pendlingen 
mellan Mjölby och Linköping ökat med två tredjedelar och att pendlingen mellan Motala och 
Linköping samt Finspång och Norrköping ökat med över 50 procent och under perioden. 

 
Diagram 7: Arbetspendling mellan kommuner i Östergötlands län 1995-2014, båda riktningar (källa: SCB). 

Kartan nedan visar arbetspendlingen på tätortsnivå, för pendlingsrelationer med fler än 20 
personer mellan tätorter i Östergötland. De stora flödena är koncentrerade till centrala 
Östergötland i öst-västlig riktning längs E4 och Södra stambanan. Men även i nord-sydlig 
riktning från kommuncentrana in mot Linköping och Norrköping. Det är också i dessa stråk 
som kollektivtrafiken är som mest utbyggd, men här finns troligen mer att göra för att öka 
kollektivtrafikens marknadsandel. 
 

 
Karta 9: Arbetspendling mellan tätorter i Östergötland 2014 (källa: SCB och egen bearbetning). 
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Beträffande pendlingen över länsgräns kan konstateras att denna ökat med över 75 procent 
mellan Linköping och Stockholm samt fördubblats mellan Norrköping och Stockholm mellan 
1995 och 2015. Under motsvarande tid har det skett en fördubbling av pendlingen mellan 
Norrköping och Nyköping, Norrköping och Katrineholm, Linköping och Jönköping samt 
mellan Linköping och Tranås. 

 
Diagram 8: Arbetspendling mellan kommuner över länsgräns 1995-2010, båda riktningar (källa: SCB) 

Det finns inget som tyder på att denna utveckling skulle avta under de närmaste åren. 
Utvecklingen kommer att ställa krav på framtida transportinfrastruktur och trafikering inte 
minst i stråken med en omfattande pendling. 

5.7 Arbetspendlingens relativa betydelse 
Även om in- och utpendling till/från de mindre kommunerna till antalet är relativt liten är den 
av stor strategisk betydelse för dessa. Beroendet av utpendling har ökat under de senast 15 
åren, särskilt gäller detta för kvinnor. Närmare två tredjedelar av den sysselsatta befolk-
ningen som bor i Söderköping pendlar idag till arbete i annan kommun, motsvarande siffra 
för Boxholm, Åtvidaberg, Ydre, Ödeshög, Mjölby samt Vadstena är ca 45-50 procent. Nästan 
40 procent av arbetsplatserna i Vadstena kommun innehas av någon som bor i annan 
kommun, motsvarande siffror för Mjölby, Söderköping, Boxholm samt Finspång är nästan en 
tredjedel. Det ömsesidiga beroendet mellan kommunerna har ökat kraftigt under de senaste 
15 åren och kommer bli en strategiskt viktig fråga när det gäller arbetskraftsförsörjningen, 
framför allt för de mindre kommunerna. Här kommer kommunikationsmöjligheterna vara av 
avgörande betydelse, inte minst gäller detta för kollektivtrafiken. 

5.8 Resvanor 
Bilen dominerar fortfarande när det gäller invånarnas val av transportmedel för personresor, 
drygt 50 procent av resorna av svenskar görs idag med bil, en viss minskning av bilresandet 
kan dock konstateras de senast åren. Knappt 30 procent av resorna görs med gång eller 
cykel, även här kan konstateras en viss nedgång, framför allt barns cyklande har minskat. 
Däremot uppvisar kollektivtrafiken en ökning de senaste åren och idag görs ca 15 procent av 
alla personresor i landet med kollektivtrafik, se diagramet nedan. 
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Diagram 9: Marknadsandelar för olika trafikslag 2011 och 2015, andel resor i Sverige (källa: Trafikanalys) 

När det gäller transportarbetet blir bilens dominans ännu tydligare, nästan 65 procent av 
persontransportarbetet i landet görs med bil, även om andelen minskat något de senaste 
åren. När det gäller gång och cykel utförs endast knappt 3 procent av transportarbetet med 
dessa trafikslag trots att de står för nästan 30 procent av resorna. Kollektivtrafikens andel av 
persontransportarbetet är ca 15 procent, se diagramet nedan. 

 
Diagram 10: Marknadsandelar för olika trafikslag 2011 och 2015, andel personkilometer (källa: Trafikanalys) 

Färdmedelsfördelningen i Östergötland liknar i allt väsentligt fördelningen på nationell nivå, 
med en något högre markandsandel för resor med bil och något mindre andel för gång och 
cykel. 
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Diagram 11: Marknadsandelar för olika trafikslag 2011 och 2015, andel resor i Östergötland (källa: RVU 2014, Östgötatrafiken) 

Resorna fördelar sig dock väldigt olika över dygnet. I Östergötland kan man se två tydliga 
toppar, dels mellan 7-8 på morgonen och mellan 16-17 på eftermiddagen. Under dessa tider 
på dygnet genomförs en mycket stor andel av resorna. Detta ställer stora krav på kapaci-
teten i transportsystemet som måste dimensioneras för dessa toppar. Om man skulle kunna 
fördela resorna jämnare över dygnet kanske behovet av nyinvesteringar i form av ökad 
kapacitet inte skulle vara så stort. Detta skulle också skapa förutsättningar för att utveckla 
kollektivtrafiken ännu mer inom ramen för givna resurser. Precis som infrastrukturen dimen-
sioneras för topparna gör kollektivtrafiken detta, ett mer jämt resande över dagen skulle 
kunna erbjuda en bättre kollektivtrafik till en lägre kostnad. För att en sådan utveckling ska 
kunna ske behövs åtgärder både i form av restriktioner och stimulanser (exempelvis 
tidsdifferentierad prissättning i kollektivtrafiken, trängselskatter, skolans start- och sluttider 
m m). 

 
Diagram 12: Resornas fördelning över dygnet i Östergötland (källa: RVU 2014, Östgötatrafiken) 

5.9 Transportstrukturer – regionalt och nationellt 
Möjligheterna att förena ett växande behov av tranportarbete med de transportpolitiska 
målen underlättas av om det finns en transportstruktur som successivt kan anpassas till de 
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nya förutsättningarna och där olika transportslag kan komplettera varandra. Östergötland 
har i grunden bra och naturliga grundstrukturer när det gäller vägar, järnvägar, flyg och 
hamn. I nedanstående karta, som är hämtad från RUP>2030 visas de nationella huvud-
stråken som genomkorsar Östergötland samt kopplingar till viktiga samverkansområden 
utanför regionen. 
 

 
Karta 10: De nationella huvudstråken för väg och järnväg samt kopplingar till viktiga samverkansområden utanför regionen 
(källa: Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland 2012) 
 
Det överlägset mest trafikerade vägstråket i Östergötland är E4:an och framför allt på delen 
mellan Norrköping och Linköping. I övrigt är det E22 på delsträckan Norrköping-Söderköping, 
Rv 50 Mjölby-Motala, Rv 55 på delen Norrköping-Katrineholm, Rv 51 på delen Norrköping-
Finspång som har de största trafikflödena. I övrigt framträder Rv 34 Motala-Linköping, Rv 
23/34 Kisa-Linköping, Rv 35 Åtvidaberg-Linköping samt Rv 32 Motala-Mjölby-Tranås, se 
kartan nedan. Den tunga trafiken är som mest intensiv på E4, Rv 50, Rv 55 samt på E22. 
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Karta 11: Trafikflöden totalt i Östergötland 2016 (källa: Trafikverket) 

När det gäller järnvägen så dras Södra stambanan mellan Norrköping och Linköping samt 
Godstråket genom Bergslagen Degerön-Hallsberg med stora kapacitetsproblem. Resterande 
delen av Södra stambanan genom Östergötland har medelstora kapacitetsproblem, se karta 
nedan. 
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Karta 12: Kapacitetsbegränsningar på järnvägen i Östergötland 2015, rött=stora, gult=medelstora och grönt=små (källa: 
Trafikverket) 

5.10 Godstransporter 
För att få ett effektivt och miljövänligare godstransportsystem måste godstransporterna på 
järnväg utvecklas. Viktiga omlastningspunkter, både längs kusten och i inlandet måste kny-
tas ihop. Norrköpings hamn har en viktig funktion inte bara för sjöfart utan även som om-
lastningspunkt mellan väg och järnväg. Inte minst viktigt är att hamnens järnvägsanslutning 
(Kardonbanan) till Södra stambanan kommer till stånd. Men även väganslutningarna till 
hamnen behöver förbättras så att mycket av trafiken till hamnen kan flyttas ut från de mer 
centrala delarna av Norrköping. Hamnen med tillhörande logistikområde har direkta och nära 
kopplingar till landets stora godstransportkorridor, E4 och Södra Stambanan, till/från landets 
största konsumtionsområde - Stockholmsregionen.  

 
Karta 13: Totala godstransporter för respektive transportslag i Östra Mellansverige. Flödenas tjocklek beskriver transporternas 
storlek mätt i ton/år. (källa: Godsflöden i Östra Mellansverige – Östergötlands län, Vectura 2013) 
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Kartan ovan visar hur de stora godsflöden ser ut i Östra Mellansverige, vilket understryker 
behovet av tillräcklig kapacitet på stråken genom Östergötland. Ca 85 procent av den tunga 
trafiken på E4 eller godstrafiken på Södra stambanan har varken start- eller målpunkt i 
Östergötland utan är ren transittrafik, detsamma gäller för Rv 50 och Godsstråket genom 
Bergslagen. Denna trafik påverkar utsläppen i Östergötland men även kapaciteten för 
persontrafiken inom Östergötland, inte minst tydlig är kapacitetsbristen på Södra stambanan 
vilken i dagsläget omöjliggör en utveckling av pendeltågtrafiken i Östergötland. 

I nationell plan 2010-2021 har Trafikverket pekat ut ett nationellt väg- och järnvägsnät för 
gods. Här pekas också ett antal centrala hamnar av betydelse för godstransporter ut. Öster-
götland berörs av E4, Rv 50 och Rv 55 samt Södra stambanan och godsstråket genom Berg-
slagen (delen Mjölby-Motala-Hallsberg) samt Norrköpings hamn, se karta nedan. Dessa 
godstransportstråk och noder som är strategiskt viktiga ur ett nationellt perspektiv måste ha 
en tillräcklig kapacitet för att klara den förväntade ökningen av godstransporter. 

 
Karta 14: Utpekade väg- och järnvägsnät samt hamnar för gods (källa: Nationell plan 2010-2021, Trafikverket) 
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5.11 Flyg 
De kommunala flygplatserna i Östergötland är Norrköpings och Linköpings flygplatser. De 
fyller i första hand uppgiften att säkra snabba kontaktvägar till Europa och vidare ut i värl-
den. Med ett attraktivt trafikutbud på dessa flygplatser har de följaktligen en viktig funktion 
för näringslivsutvecklingen i Östgötaregionen. Därmed finns det behov av bra anslutningar 
till flygplatserna. 

5.12 Utryckningstrafik 
Utryckningstrafiken har speciella krav på tidsmässig närhet vilket leder till behov av såväl 
gena färdvägar som god framkomlighet. Det handlar om räddningstjänst, ambulans och 
polis. Gemensamt för all utryckning är att insatstiden ar viktig och dimensionerande för val 
av lokalisering av anläggningarna och anspråken på gatu- och vägnätets utformning. 
Utryckningstrafikens kapacitetsanspråk är av särkskild betydelse t ex där den utgår ifrån eller 
ansluter till som sjukhus, brandstation, polishus eller andra väl frekventerade målpunkter. 
Aktörerna bjuds tidigt in i planeringsprocessen, i ÅVS arbetena, för att brister och behov ska 
identifieras tidigt.  
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6. Nationella transportpolitiska mål och klimatmål 

6.1 Nationella transportpolitiska mål 
Riksdagen antog de nu gällande transportpolitiska målen år 2008. Det övergripande målet 
för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Regeringen och Riksda-
gen betonar därmed att det övergripandet målet är en god tillgänglighet för hela landet och 
att detta ska ske på ett långsiktigt och hållbart sätt. De transportpolitiska målen ställer såle-
des stora krav på utformningen och användningen av transportsystemet. Transportsystemet 
ska således skapa god tillgänglighet på ett trafiksäkert sätt samtidigt som det ska bidra till 
att miljökvalitetsmålen uppnås och bidra till ökad hälsa. Det övergripande målet preciseras i 
ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa: 

• Funktionsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

• Hänsynsmålet: Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpas-
sas till att ingen dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande genera-
tionsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt till ökad hälsa.  

6.2 Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi och den tillämpas för att säkerställa en god 
resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
 

 
Figur 1: Stegen i fyrstegsprincipens täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och infrastruktur. 
 
Vid val av åtgärder är fyrstegsprincipen ett bra stöd som lägger grunden för att kloka 
åtgärder väljs. I dagsläget genomförs fyrstegsprincipen baklänges där steg 1- och 2-åtgärder 
endast genomförs i samband med steg 3- och 4-åtgärder. Även steg 1- och 2-åtgärder som 
identifieras i åtgärdsvalsstudier där ingen fysisk infrastruktur byggs, bör kunna finansieras 
och genomföras. Att länsplaner och nationella planen endast kan finansiera steg 1- och 2-
åtgärder samtidigt med byggnationer minskar även trovärdigheten för de övergripande 
intentionerna med modellen. 

6.3 De svenska och europiska klimatmålen  
EU har satt upp mål om att minska utsläppen, att spara energi, samt infört regler för 
utsläppshandel. Grunden för klimatarbetet är överenskommelser inom FN. EU:s lånsiktiga 
mål är att de globala utsläppen av växthusgaser ska minska med åtminstone 50 procent till 
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2050 jämfört med 1990 och vara nära noll år 2100. Detta för att temperaturökningen ska 
kunna hållas under två grader. 2014 tog EU beslut om klimatmål för 2030: 

• Utsläppen av växthusgaserna ska minska med 40 procent jämfört med 1990 års nivå. 
Målet är bindande på EU-nivå. 

• Andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent. Målet är bindande på EU-nivå.  
• Energieffektivitet ska öka med minst 27 procent. Målet är vägledande på EU-nivå och 

ska ses över senast 2020, med ambitionen att nå ett mål på 30 procent. 

I februari 2017 beslutades Sveriges första klimatlag. Lagen och nya klimatmål ska ge Sverige 
en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. Det klimatpolitiska ramverket som baseras på 
överenskommelsen inom den parlamentariska Miljömålsberedningen består av tre delar: 
klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.  

Klimatlag:  
• Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur 

arbetet ska bedrivas.  
• Regeringen ska varje år presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen.  
• Regeringen ska vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat 

ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.  
• Den nya klimatlagen ska träda i kraft den 1 januari 2018.  

Mål:  
• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 

atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Senast år 2045 ska utsläppen 
från verksamheter inom svenskt territorium vara minst 85 procent lägre än utsläppen 
år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Det 
kan exempelvis vara ökade upptag av koldioxid i skog och mark samt investeringar i 
andra länder.  

• Utsläppen i Sverige utanför EU ETS3 bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre 
än utsläppen 1990 och senast år 2040 vara minst 75 procent lägre. För att nå målen 
till år 2030 och 2040 får högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläpps-
minskningarna ske genom kompletterande åtgärder.  

• Utsläppen från inrikes transporter utom inrikes flyg ska minska med minst 70 procent 
senast till år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i målet 
är att inrikes flyg ingår i EU ETS.  

Klimatpolitiskt råd: 
Ramverkets tredje pelare är ett klimatpolitiskt råd i enlighet med Miljömålsberedningens 
rekommendation. Regeringen föreslår att ett klimatpolitiskt råd inrättas med uppgift att bistå 
regeringen med en oberoende utvärdering av hur den samlade politik som regeringen lägger 
fram är förenlig med klimatmålen. Rådets funktion beskrivs i lagrådsremissen men etabler-
andet av rådet sker i en separat process. 

  

                                                           
 
3 Systemet för utsläppshandel. https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
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7. Regionala mål och strategier 

LTPs roll i det regionala utvecklingsarbetet är att stödja de övergripande målen och strate-
gierna i det Regionala utvecklingsprogrammet samt Strukturbild Östergötland. Vidare ska 
LTP bidra till att de långsiktiga målen för kollektivtrafiken uppfylls som de uttrycks i det 
Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Under 2017 har Region Östergötland beslutat om 
en regional cykelstrategi som också ska stödjas av LTP.  

Andra strategiska dokument som LTP ska stödja är den Storregionala systemanalysen för 
Stockholm-Mälardalen inklusive Östergötland och Gotland från 2016. Vidare har Länsstyrel-
sen i Östergötland tagit beslut om nya miljömål för länet vilka är en nedbrytning av de Natio-
nella miljömålen. 

7.1 Regionalt utvecklingsprogram RUP 
Det regionala utvecklingsprogrammet >2030 för Östergötland, RUP 2030, är den gemen-
samma plattformen för det regionala utvecklingsarbetet i Östergötland. Det nuvarande pro-
grammet antogs i maj 2012. Region Östergötland har regeringens uppdrag att utarbeta 
programmet som i första hand syftar till att forma en politik för utvecklingen av Östgöta-
regionen utifrån ambitionen hos de politiska företrädarna i Östergötland. 

Avsikten med RUP 2030 är att ange strategier för en önskad samhällsutveckling utifrån de 
förutsättningar som råder i Östergötland. Det regionala perspektivet är den viktigaste 
utgångspunkten för många aktörer inom regionen, inte minst gäller detta arbetsmarknadens 
och utbildningens geografiska utbredning. De regionala målen enligt RUP är följande: 

1. Goda livsvillkor för regionens invånare (social hållbarhet) 
2. Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning (ekonomisk hållbarhet) 
3. Hållbart nyttjande av naturens resurser (ekologisk hållbarhet) 

I RUP formuleras också ett antal strategier för att klara målen och utmaningarna. Fyra av 
dessa strategier har direkt koppling mot transportsystemet och den rumsliga planeringen: 

• Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang 
• Stärk Östergötland som en flerkärnig stadsregion 
• Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar 
• Ställ om Östergötland till en resurssnål region 

7.1.1 Utveckla Östergötlands roll i ett storregionalt sammanhang 
Strategin fokuserar på att utnyttja, bidra till och inta en aktiv roll i de storregionala samban-
den, samt i nationella och internationella sammanhang, där Östergötland ingår. Av särskild 
betydelse är rollen i Östra Mellansverige och utefter det starka kommunikationsstråk som 
löper från Stockholmsregionen genom Östergötland och vidare mot Öresunds- respektive 
Göteborgsregionen. Tillgången till förstklassiga kommunikationer och god infrastruktur är 
således nödvändig för att stärka Östergötlands konkurrensförmåga gentemot omvärlden. 
Inte minst får goda förbindelser med större centra i grannregioner ökad betydelse, inte minst 
gäller detta med Stockholmsregionen.  

7.1.2 Stärk Östergötland som en flerkärnig stadsregion 
Grundtanken i denna strategi är att utnyttja hela befolkningen i regionen som ett underlag 
för olika typer av marknader som arbetsmarknad, tjänstemarknad, boendemarknad, ut-
bildningsmarknad samt för verksamheter inom kultur och fritid. Genom att underlätta för 
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både kvinnor och män i olika skeden av livet och med olika behov att röra sig till, från och 
inom regionens centrala delar, stärks förutsättningarna för ett dynamiskt, flexibelt, hållbart 
och växande näringsliv. Goda och effektiva kommunikationsmöjligheter, inte minst när det 
gäller kollektivtrafik, är grundläggande för att knyta ihop regionens tätorter och utveckla 
Östergötland till en flerkärnig stadsregion. Regionen har goda förutsättningar att utvecklas i 
denna riktning. Med Norrköping och Linköping och en betydande folkmängd även i den 
västra delen utgör Östergötland som region sett till koncentrationen av människor och 
arbetstillfällen den fjärde största i landet. Även vissa orter utanför Östergötland har en stark 
funktionell koppling till regionen, inte minst gäller detta för delar av Sörmland och Jönkö-
pings län. 

7.1.3 Arbeta för utveckling av Östergötlands alla delar 
Den långsiktiga trenden har varit att befolkning och sysselsättning har ökat i de centrala de-
larna och minskat i de yttre delarna av regionen. Kommunikationsmöjligheterna är nyckelfrå-
gan när det gäller hålla samman centrum, i form av Norrköping och Linköping, och de perife-
ra delarna av regionen. Bra kommunikationer och utvecklad kollektivtrafik mellan centrum 
och periferi underlättar möjligheterna för kvinnor och män att bo och verka i Östergötlands 
alla delar. Det är också viktigt att underlätta inpendlingen till de mindre landsbygdskom-
munernas centralorter för att långsiktigt klara arbetskraftsförsörjningen. 

7.1.4 Ställ om Östergötland till en robust och resurssnål region 
Strategin syftar till att ställa om regionens utveckling i en riktning som är ekologiskt hållbar 
ur ett lokalt och globalt perspektiv. Speciell vikt läggs vid att öka regionens robusthet mot 
högre energipriser och minska användningen av naturresurser. Person- och godstransporter-
na har länge ökat och för att öka robustheten behövs åtgärder för att minska transportarbe-
tet. Här handlar det också om att öka kollektivtrafikens andel av persontransporterna på 
bilens bekostnad men även att flytta över godstransporter från lastbil till järnväg och sjöfart. 

7.2 Strukturbild Östergötland 
I december 2016 tog Region Östergötland beslut om Regional strukturbild – för Östergöt-
land. Strukturbilden fokuserar på den rumsliga strukturen i Östergötland med närområde. 
Strukturbildens delar är bebyggelse, infrastruktur och trafikering vilka är faktorer för hur 
regionen hänger ihop.  

Region Östergötland menar att den rumsliga strukturen är betydelsefull för den regionala 
utvecklingen och syftet med rumslig planering, tillsammans med annan utvecklingsplanering 
är att påverka samhällets strukturer i en mer långsiktigt hållbar inriktning. Lokalisering och 
struktur är tillsammans med hållbart resande en avgörande faktor för en långsiktigt hållbar 
utveckling. Därför är det viktigt att på sikt etablera en ökad grad av samplanering när det 
gäller bebyggelse, trafikering (inte minst kollektivtrafik) och infrastruktur. Genom att i ökad 
grad bygga nytt i ”kollektivtrafiknära lägen” skapas ett bättre underlag för kollektivtrafiken 
som därmed kan bli ett mer attraktivt alternativ för fler människor. Av strukturbilden framgår 
att merparten av de större tätorterna (>1000 invånare) i Östergötland ligger längs de 
befintliga betydelsefulla transportstråken. I dessa orter bor ca 80 procent av länets invånare. 
Att utveckla dessa befintliga orter och transportstråk skapar förutsättningar för en mer 
långsiktigt hållbar utveckling än att satsa på helt nya strukturer. 
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Karta 15: Regional ortstruktur (tätorter med > 1000 invånare) och regionalt betydelsefulla transportstråk (källa: Regional 
strukturbild – Östergötland, 2016) 

7.3 Kollektivtrafik 
I det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet som Region Östergötland, i egenskap av 
kollektivtrafikmyndighet, beslutade om i november 2016 slås nedanstående övergripande 
mål och strategier fast. Dessa kommer att vara styrande för kollektivtrafikens utveckling de 
närmaste åren. Det övergripande målet för kollektivtrafiken är att den ska vara det naturliga 
valet vid resor. 

Kollektivtrafiken spelar en central roll i ett regionalt utvecklingsperspektiv genom att skapa 
möjligheter för invånare i regionen att ta del av en större arbets- studie- och bostads-
marknad. Kollektivtrafiken behöver därför ständigt utvecklas för att möta nya och förändrade 
behov hos resenärer och medborgare. Samtidigt spelar resandet med kollektivtrafik en viktig 
roll i ett hållbart samhälle genom att minska belastningen på miljön. Genom att fler resor 
görs med kollektivtrafik istället för med egen bil skapas förutsättningar för att utveckla 
kollektivtrafiken ytterligare, samtidigt som det ger miljövinster. Den övergripande priori-
teringen är därför att öka kollektivtrafikens andel av resorna i förhållande till resor med bil. 
Samtidigt behöver ett rimligt grundutbud av resmöjligheter garanteras även för andra 
målgrupper. Det strategiska målet för kollektivtrafiken har formulerats utifrån de tre 
hållbarhetsperspektiven: 

Kollektivtrafiken – ett positivt sätt att resa. För medborgaren, samhället och miljön. 
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Utifrån detta strategiska mål har tre målområden identifierats, inom vilka Östergötlands 
kollektivtrafik ska utvecklas fram till år 2030. För varje målområde har ett antal indikatorer 
angetts, se ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland -> 2030”: 

• Kollektivtrafiken – ett attraktivt och enkelt sätt att resa. 
• Kollektivtrafiken – ett verktyg för en hållbar utveckling. 
• Kollektivtrafiken – ett klimatpositivt sätt att resa. 
 
För att nå målen krävs ett systematiskt arbete, där varje beslut, projekt och genomförande 
verkar i riktning mot målen. Nedanstående strategier är inriktningar i detta målarbete. De är 
indelade enligt de tre målområdena. 
 
Attraktiva och enkla resor: 

• Förbättra östgötarnas kunskap om kollektivtrafiken 
• Öka tydligheten och enkelheten i kollektivtrafiksystemet 
• Utveckla positiva attityder och beteenden genom Mobility Management 
• Minska den upplevda restiden 
• Öka möjligheten till kombinerade färdsätt 
 
Kollektivtrafik för en hållbar och regional utveckling: 

• Minska den faktiska restiden 
• Öka integreringen mellan kollektivtrafik och övrig samhällsplanering 
 
Klimatpositivt resande: 

• Öka kollektivtrafikens klimatnytta 
• Förbättra energieffektiviteten i kollektivtrafiken 
 
I programmet har också ett antal prioriterade trafikstrategier formulerats som tar sin 
utgångspunkt i det Regionala utvecklingsprogrammet olika strategier. 
 
Trafikstrategier i prioriteringsordning: 

1. Skapa bästa möjliga integrering inom regionen 
2. Medverka till ett bra utbyte med Stockholmsregionen 
3. Skapa goda resmöjligheter med kringliggande regioner och där prioritera relationer där 

det går att skapa förutsättningar för daglig pendling 
 
Vidare har ett antal mål för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning formulerats. 
Detta är något som också tas upp i de nationella målen för transportsystemet. Målen ställer 
krav på att medel från LTP avsätts för att anpassa kollektivtrafikens hållplatser för personer 
med funktionsnedsättning. Målet i RTP är formulerat enligt nedan: 

Tillgänglighetsanpassning för personer med 
funktionsnedsättning  

Nuläge Målvärde 
2030 

Anpassningsgrad av hållplatser i stomtrafiken och 
hållplatser med fler än 20 påstigande per dygn 

50 % 100 % 

Anpassningsgrad, fordon 71 % 100 % 
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7.4 Samarbetet inom En bättre sits, EBS  
En bättre sits, EBS, som startades 2005 består idag av länsplaneupprättarna och de regio-
nala kollektivtrafikmyndigheterna i länen Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Stock-
holm, Östergötland och Gotland. År 2012 beslutades om nya övergripande mål för Transport-
systemet, vilka fortfarande gäller och ligger till grund för den kommande planeringsom-
gången. Målet är att skapa ett transportsystem: 

• Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till ett 
attraktivt Stockholm, Gotland och Östra Mellansverige i samverkan. 

• Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
• Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla trafikslagen leder till effektivitet 
• Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional utveckling. 

 
Under hösten 2016 har en ny Storregional systemanalys för Stockholm-Mälardalen inklusive 
Östergötland och Gotland beslutats. I denna systemanalys redovisas de gemensamma 
prioriteringarna för transportinfrastrukturen som de sju länen inom EBS ställt sig bakom. 
Stockholm-Mälarregionen är idag funktionellt enkärnig, där alla regionala nodstäder och län 
har ett beroende av Stockholm. Tendensen och potentialen till stärkta storregionala samband 
är utöver det som störst mellan Linköping-Norrköping och Västerås-Eskilstuna. Utifrån detta 
görs följande övergripande prioriteringar: 

• I  första hand måste tillgängligheten mellan de regionala nodstäderna i de storregio-
nala stråken in mot Stockholm förbättras. Därtill i de centrala delarna av Stockholm 
samt till/från Stockholms regionala stadskärnor. 

• I  andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna förbättras. 
• Fokus på en ökad til lgänglighet och sammankoppling med spårtrafik som 

grund – utveckla en kvalitativ, kapacitetsstark storregional kollektivtrafik. 
• Effektiv godshantering och varuförsörjning, med ökad andel gods på järnväg och 

med sjöfart. 
• Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. 
 
Vidare lyfter systemanalysen fram ett antal viktiga strategier och åtgärder: 
 
• Styr mot beteendeförändring: Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se till 

hela resan, premiera kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet mellan trafik-
slag för godstransorter. 

• Ställ om fordonsparken: Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria for-
don. 

• Återställ funktionalitet: Eliminera eftersläpande underhåll på 12 år, i storstadsnära 
spårsystem inom 6 år. Driftsäkra stödsystem. 

• Förbättra prestanda: Utökade trimningsåtgärder och en effektivare användning av 
infrastrukturen. 

• Öka kapaciteten: Framförallt i spårsystem för person- och godstrafik. 
 
I kartan nedan visas den önskade storregional strukturen i Östra Mellansverige så som den 
uttrycks i den Storregionala systemanalysen. 
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Karta 16: Storregional strukturbild för Östra Mellansverige 2050 (källa: ÖMS 2050, samrådshandling Stockholms läns landsting) 

7.5 Cykel 
För att nå en måluppfyllelse om en ökad andel cykling krävs en intensifierad prioritering av 
insatser i samhällsplaneringen som främjar cykling. För att genomföra denna planering krävs 
i många avseenden mer kunskap om cykling på nationell, regional och lokal nivå. Den 
senaste nationella cykelstrategin är inte framtagen av Trafikverket utan den första som i sitt 
slag är framtagen och beslutad av regeringen. Strategin ger uttryck för regeringens ambi-
tioner inom cykling och strategin är en plattform för det fortsatta gemensamma arbetet. Det 
handlar om att förstärka positiva trender inom cykling samt om att få fler att ändra sina 
vanor och att börja cykla. Regeringen beslutade i samband med strategin även två specifika 
uppdrag:  

• Trafikanalys ska ta fram en enhetlig metod för mätning av cykeltrafik och hur den ska 
tillämpas 

• Trafikverket ska fördela 9 miljoner till ideella organisationer för informations- och 
utbildningsinsatser  

Under 2016 tog Region Östergötland tillsammans med länets kommuner och Trafikverket 
fram den första regionala cykelstrategin för Östergötland. Syftet med denna var att skapa ett 
kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar cykling och var det geografiskt finns 
starkast potential till ökad cykling, samt att anta prioriteringsprinciper för cykelinfrastruktur. 
Nästan hälften av alla bilresor är kortare än 5 km och medborgarnas avstånd till olika 
målpunkter är intressant att studera. Drygt 40 % av Östgötarna har mindre än 5 km till sitt 
arbete och 70 % har mindre än 2,5 km till en station eller expressbusshållplats. 
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Diagram 13: Avståndet mellan bostad och arbetsplats. Datakälla: sysselsättningsdatas Östergötland 2014, SCB. 

Då störst potential för en ökad cykling finns inom och nära tätorterna bör fokus på vem som 
är väghållare ha en mindre betydelse när projekten för cykelvägsutbyggnad prioriteras i 
länstransportplanen. Däremot kan genomförandet se olika ut då varje väghållare har ansvar 
för sitt vägnät och styrs av olika planeringprocesser och utformningsprinciper. Cykelstrategin 
anger ett antal prioriteringsprinciper för olika satsningar och har större bredd än att bara 
gälla regional cykling och regionala cykelstråk. Därför har prioriteringsprinciperna bäring på 
val av både kommunala och regionala cykelåtgärder. Den gemensamma bilden är att 
förutsättningar och potentialen för ökad cykling är där många bor, arbetar eller där flera 
andra målpunkter finns. Flest resor görs för att nå arbete, skola, inköp, men även resor till 
fritidsaktiviteter utgör en betydande andel. Satsningar som främjar en ökad och säker cykling 
för vardagsresor i anslutning till tätorter, i eller mellan närliggande tätorter för att nå arbete, 
skola eller allmän service prioriteras. I kombination med kollektivtrafiken kan cyklingen bli en 
del av en längre vardagsresa och förbättrad tillgänglighet för cykel till busshållplatser och 
kollektivtrafiknoder prioriteras. 

Insatser för förbättringar av rekreations- och turismcykling har en lägre prioritet än de för 
vardagsresor. Bland cykelturistlederna är de sträckor där både turism och vardagscykling 
gynnas prioriterade. Turistcykellederna skapar förutsättningar för cykelturism, men infra-
strukturperspektivet är bara en liten del i ett större besöksnäringsperspektiv. 

Den största finansieringskällan för utbyggnad av cykelvägar utmed statligt vägnät är LTP. I 
samma plan finns medel för medfinansiering till cykelåtgärder utmed kommunalt vägnät. 
Region Östergötland i likhet med många andra regioner praktiserar en 50 % kostnads-
fördelning mellan kommun och regionen oavsett kommunalt eller statligt väghållaransvar. 
Fördelen med den femtioprocentiga finansieringsprincipen är att prioriteringarna blir gemen-
samma och vem som är väghållare får mindre betydelse, samt att fler kilometer cykelväg 
byggs. 
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Utifrån bedömningen att störst potential till ökad cykling är i tätbebyggda områden, där 
avstånden är mest attraktiva för cykeln som färdmedel, är avsatta medel i planen större för 
medfinansiering till kommunalt vägnät än den för cykelinfrastruktur utmed statligt vägnät.  

7.6 Regionala miljömål 
Länsstyrelsen i Östergötland har år 2012 beslutat om nya regionala delmål för Östergötland 
inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Länsstyrelsens delmål som har en direkt 
koppling till transporter redovisas nedan: 
 
• Hållbart resande: År 2020 ska persontransporterna ha förändrats så att utsläppen av 

växthusgaser från Östgötska personbilar har minskat med minst 20 procent jämfört 
med 2008. 

• Hållbara godstransporter: År 2020 ska godstransporterna ha förändrats så att ut-
släppen av växthusgaser från lastbilar har minskat med minst 10 procent jämfört med 
2008. 

Länsstyrelsens uppföljning av de regionala miljömålen för transporter visar att utsläppen av 
växthusgaser för personbilar i Östergötland har minskat med 11,8 procent från 2008 till 
2013, se diagram 14. Trenden är att utsläppen minskar, för att nå målet behöver utsläppen 
att minska med cirka 9 procent mellan 2013–2020. 

 
Diagram 14: Det totala utsläppet av växthusgaser från personbilar i Östergötlands län. Den gröna  
linjen visar målnivån, år 2020 ska utsläppen av växthusgaser från personbilar ha minskat   
med 20 procent jämfört med år 2008. Data från Energibanken_16. 

Avseende användningen av förnybara och fossila bränslen för personbilar i länet så 
dominerar fortfarande stort användandet av fossila bränslen, se diagram 15, men det sker en 
viss ökning av förnybara bränslen.  
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Diagram 15: Andel förnybart och fossilt bränsle för personbilar i Östergötlands län. Data från Energibanken_16.  

Utsläppen av växthusgaser från godstransporter på väg har minskat med 11 procent mellan 
2008 och 2014. Trenden är positiv från 2010 och framåt, se diagram 16. Målet är i dagsläget 
uppfyllt. Om trenden håller i sig kommer målet att nås med marginal till år 2020.  

 
Diagram 16: Utsläpp av växthusgaser från godstransporter på väg uppdelat på lätta och tunga lastbilar samt bussar i 
Östergötlands län. Data från den Nationella emissionsdatabasen.   
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8. Funktionella transportstråk - mål och brister 

Den övergripande funktionen för infrastrukturen är att skapa god tillgänglighet för människor 
till arbete, studier, fritidsaktiviteter, kultur, service mm samt för näringslivet att skapa effek-
tiv varuhantering och arbetskraftsförsörjning. Den förbättrade tillgängligheten ska ske på ett 
trafiksäkert och långsiktigt miljömässigt hållbart sätt och samtidigt svara både mot kvinnors 
och mäns transportbehov. Vidare ska transportsystemet vara tillgängligt för alla, dvs. anpas-
sat för personer med funktionsnedsättning men också bidra till att det övergripande genera-
tionsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt till ökad hälsa. Det regionala utveck-
lingsprogrammet RUP och Strukturbild Östergötland är grunden för arbetet med den fram-
tida transportinfrastrukturen i länet. Tillsammans med det regionala trafikförsörjningspro-
grammet för kollektivtrafiken som Region Östergötland beslutat om 2016, den Storregionala 
systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland från 2016 utgör 
RUP utgångspunkt för de prioriterade transportstråken i Östergötland. Det är stråk där det 
förekommer en omfattande arbetspendling samt är viktiga för näringslivets transporter och 
varuförsörjningen inom/till/från länet men även för transittrafik. Transportstråken är avgö-
rande för att knyta ihop regionens större tätorter för att skapa ett flerkärnigt Östergötland 
med en gemensam arbets- och studiemarkand och på sikt en gemensam bostadsmarknad. 
Vidare är de prioriterade transportstråken nödvändiga för Östergötlands kopplingar till 
Stockholmsregionen och till övriga grannregioner. 

 
Karta 17: Funktionella transportstråk i Östergötland (källa: egen bearbetning 2013) 
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8.1 Nationella stråk 
Åtgärder på de nationella stråken hanteras främst i den Nationella planen men åtgärder på 
dessa stråk kan medfinansieras från länstransportplanen. 

Stråk N1 (Stockholmsområdet-) Nyköping-Norrköping-Linköping-Mjölby-Ödes-
hög-Jönköping (vidare mot Göteborg/Öresundsregionen) 
Stråket består av Södra stambanan och E4 och är ett av de absolut viktigaste nationella tran-
sportstråken men även Östergötlands viktigaste transportstråk. Längs stråket förekommer en 
omfattande arbetspendling samt omfattande godstransporter av både nationell och regional 
betydelse. Stråket är av mycket strategisk betydelse för Östergötlands kontakter med Stock-
holmsregionen men även till/från Göteborgs- och Öresundsregionen. På stråket förekommer 
en omfattande transittrafik med gods, nästan 85 procent av den tunga trafiken på E4 genom 
Östergötland utgörs av transittrafik, detsamma gäller för Södra stambanan. De största bris-
terna på stråket är följande: 
 
• Kapacitetsbristen på Södra stambanan, som är förklarad överbelastad genom Öster-

götland på delen Norrköping-Linköping, vilket bl.a. leder till att det inte går att utveckla 
pendeltågtrafiken i Östergötland. Regionens långsiktiga ambitioner är att kunna köra 
kvartstrafik hela dagen med pendeltågen samt att öppna en ny pendeltågstation i 
Malmslätt. 

• Kapacitetsbrist på infarterna från E4 till Norrköping och Linköping med låg framkom-
lighet, inte minst för kollektivtrafiken, framför allt under högtrafik då det kan uppstå 
köer. Problemen för expressbusstrafiken är störst vid på- och avfarterna vid Norrkö-
ping och Linköping. 

Stråk N2 (Mälardalen-) Katrineholm-Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik-
Västervik (vidare mot Kalmar och Blekinge) 
Stråket består av delar av Södra stambanan och Rv 55/56 och E22 och är ett viktigt natio-
nellt transportstråk med bland annat kopplingar mot Norrköpings hamn. Men stråket är även 
viktigt för Östergötlands kopplingar mot Mälardalen och längs Östersjökusten ner mot 
Kalmar. Längs stråket förekommer en omfattande arbetspendling på vissa delsträckor, fram-
förallt mellan Norrköping och Söderköping, samt omfattande godstransporter av både natio-
nell och regional betydelse, framför allt kopplat mot Norrköpings hamn. De största bristerna 
på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollektiv-

trafiken. 
• Stora framkomlighetsproblem genom Norrköping och Söderköping, inte minst för kol-

lektivtrafiken men även för godstransporter. Detta leder också till stora miljöproblem, 
inte minst i Norrköping men även i Söderköping. 

• Dåliga anslutningar till hamnen i Norrköping både från E4, E22 och Rv 55 samt dålig 
järnvägsanslutning från Södra stambanan till hamnen. Även kopplingen mellan E4 och 
E22 är undermålig. 

Stråk N3 (Bergslagen-) Örebro-Askersund-Motala-Mjölby 
Stråket består av järnvägssträckan Örebro-Hallsberg-Motala-Mjölby och Rv 50 som är en del 
av Godstråket genom Bergslagen. Stråket är ett mycket viktigt nationellt transportstråk, 
framförallt för gods med en omfattande transittrafik genom Östergötland. Men stråket är 
även viktigt för Östergötlands kopplingar mot Örebro och övriga Bergslagen. Längs stråket 



39 
LTP 2018-2029, E-län 

 Dnr: TSN 2017-110, 2018-01-25  
 Ert Dnr: N2017/02312fTIF 
 
före- kommer dessutom en omfattande arbetspendling på vissa delsträckor, framför allt 
mellan Motala och Mjölby. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier på Rv 50 norr om Mota-

la. 
• Kapacitetsproblem på järnvägen norr om Motala. Enkelspår på stora delar. 
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken norr om Motala. 

8.2 Mellanregionala stråk 
Regionalt viktiga stråk som binder ihop Östgötaregionen kommuncentra med Norrköping/ 
Linköping men också med grannregioner. Åtgärder på dessa stråk hanteras inom ramen för 
länstransportplanen. 

Stråk R1 Norrköping-Finspång-Örebro 
Stråket består av Rv 51. Stråket är ett viktigt regionalt och nationellt transportstråk, framför 
allt för gods till/från Norrköpings hamn. Stråket är även viktigt för Östergötlands kopplingar 
mot Örebro och övriga Bergslagen. Längs stråket förekommer dessutom en omfattande 
arbetspendling på vissa delsträckor, framförallt mellan Finspång och Norrköping. De största 
bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken på Rv 51 norr om Finspång. 
• Många utfarter på vägen norr om Finspång. 
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken norr om Finspång. 
• Framkomlighetsproblem framförallt i Norrköping, inte minst för kollektivtrafiken. 
• Dålig anslutning till hamnen i Norrköping. 
• Genomfartsproblematik i Finspång, Borggård och Hällestad (miljö, trafiksäkerhet, 

barriäreffekt), framför allt för den tunga trafiken. 

Stråk R2 Linköping-Kisa-Vimmerby 
Stråket består av Rv 23/34 samt Stångådalsbanan på sträckan Linköping-Kisa-Vimmerby. 
Stråket är ett viktigt regionalt transportstråk. Stråket är viktigt för Östergötlands kopplingar 
mot norra Kalmar län. Längs stråket söder om Linköping förekommer dessutom en omfattan-
de arbetspendling på vissa delsträckor, framförallt mellan Linköping-Rimforsa-Kisa. De störs-
ta bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken, gäller delar av stråket. 
• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 
• Genomfartsproblematik i Kisa (miljö, trafiksäkerhet, barriäreffekt). 
• Framkomlighetsproblem framförallt i Linköping, inte minst för kollektivtrafiken. 
• Nuvarande underhålls- och driftsåtgärder på Stångådalsbanan medger i dagsläget inte 

driftsäker trafikering. Här krävs åtgärder från Nationell plan för att kunna skapa en på-
litlig persontrafik på sikt. 

Stråk R3 Linköping-Åtvidaberg-Västervik 
Stråket består av Rv 35 samt Tjustbanan. Stråket är ett viktigt regionalt transportstråk. På 
delen Åtvidaberg-Linköping förekommer en omfattande arbetspendling. Stråket är viktigt för 
Östergötlands kopplingar mot norra Kalmar län. De största bristerna på stråket är följande: 
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• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken, gäller hela stråket. 
• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 
• Dålig anslutning för expressbusstrafiken till Grebo samhälle. 
• Framkomlighetsproblem framförallt i Linköping, inte minst för kollektivtrafiken. 
• Nuvarande underhålls- och driftsåtgärder på Tjustbanan medger i dagsläget inte drift-

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

Stråk R4 Mjölby-Boxholm-Tranås (och vidare mot Eksjö) 
Stråket består av Rv 32 samt Södra stambanan. Stråket är ett viktigt regionalt och nationellt 
transportstråk, framför allt för gods. På delen Boxholm-Mjölby förekommer en relativt omfat-
tande arbetspendling. Stråket är viktigt för Östergötlands kopplingar mot norra Jönköpings 
län. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken, gäller hela stråket, men framför allt söder om Boxholm. Mycket tung trafik 
som har ökat de senaste åren och förväntas fortsätta att öka. 

• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 

8.3 Inomregionala stråk 
Inomregionala stråk i Östergötland som är viktiga för att knyta ihop länets mindre kommun-
centra med Norrköping/Linköping. Åtgärder på dessa stråk hanteras inom ramen för läns-
transportplanen. 

Stråk L1 Motala-Vadstena-Ödeshög 
Stråket består av gamla Rv 50, numera Lv 919. Stråket är ett viktigt inomregionalt 
transportstråk. På delen Vadstena-Motala förekommer en relativt omfattande arbetspendling. 
Stråket är även viktigt för turismen i området. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken, gäller hela stråket, men främst på sträckan Vadstena-Motala. 
• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 

Stråk L2 Vadstena-Skänninge-Mantorp(-Linköping) 
Stråket består av Lv 206. Stråket är ett viktigt inomregionalt transportstråk och knyter 
Vadstena till ny Rv 50 och pendeltågstationen i Skänninge. På framför allt delen Vadstena-
Skänninge förekommer en relativt omfattande arbetspendling, denna del är också Vadstenas 
koppling mot pendeltågstationen i Skänninge. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken, gäller hela stråket. 
• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 

Stråk L3 Motala-Borensberg/Fornåsa-Linköping 
Stråket består av Rv 34 och Lv 1050. Stråket är ett mycket viktigt inomregionalt transport-
stråk och knyter ihop Motala och Linköping. På stråket förekommer en omfattande arbets-
pendling. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken, gäller hela stråket. 
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• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 
• Framkomlighetsproblem i Linköping, framförallt för kollektivtrafiken. 

Stråk L4 Österbymo-Tranås 
Stråket består av Lv 131. Stråket är ett viktigt inomregionalt transportstråk och knyter ihop 
Österbymo med Tranås. På delar av stråket förekommer en relativt omfattande arbets-
pendling. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollektiv-

trafiken, gäller hela stråket. 
• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 

Stråk L5 (Linköping-)Norsholm-Skärblacka-Finspång 
Stråket består av Lv 215. Stråket är ett viktigt inomregionalt transportstråk och knyter med 
hjälp av E4:an ihop Finspång med Linköping. På delar av stråket förekommer en relativt 
omfattande arbetspendling. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete och studier inte minst för kollek-

tivtrafiken. Gäller framförallt delen Kimstad-Skärblacka-Finspång. 
• Kapacitetsproblem för den tunga trafiken till/från industrierna i Finspång och Skär-

blacka och kopplingen till E4. 
• Genomfartsproblematik i Skärblacka (miljö, trafiksäkerhet, barriäreffekt). 
• Många utfarter på vägen, gäller hela stråket. 
• Framkomlighetsproblem i Linköping, inte minst för kollektivtrafiken. 

Stråk L6 (Linköping-)E4-Söderköping 
Stråket består av Lv 210. Stråket är ett viktigt inomregionalt transportstråk och knyter med 
hjälp av E4:an ihop Söderköping med Linköping. På delar av stråket förekommer en relativt 
omfattande arbetspendling. De största bristerna på stråket är följande: 
 
• Trafiksäkerhet kontra acceptabla restider till arbete. Gäller sträckan E4-Söderköping. 
• Många utfarter på vägen. Gäller sträckan E4-Söderköping. 
• Framkomlighetsproblem i Linköping. 

8.4 Övrigt vägnät 
Det behövs även åtgärder på det övriga vägnätet som inte direkt är kopplat till de ovan be-
skrivna stråken. Flera av dessa vägar har en strategisk betydelse, främst för de mindre och 
perifert liggande orterna och är alltså viktiga för arbetspendling och godstransporter. 
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9. Genomförda och pågående Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) under 
perioden 2014-2018 
Inom ramen för nu gällande LTP har ett antal ÅVSer och andra typer av utredningar genom-
förts för att få bättre beslutsunderlag om vilka åtgärder som behövs för att lösa de identi-
fierade bristerna/problemen. 
 

• Stråken Linköping-Västervik/Kalmar (väg + järnväg), klar sommar 2016. 
• Rv 51 genom Finspång, klar vår 2017.  
• Rv 51 Finspång-länsgränsen-Svennevad, målstandard säker 80 km/h för tung trafik, 

klar höst 2016. 
• Rv 23/34 genom Kisa, klar vår 2017. 
• ÅVS avseende anslutning E4-Kolmårdens djurpark inklusive trafiksituationen i Krokeks 

samhälle, genomförs under 2017/2018. 
• Funktionsutredning Elektrifiering järnvägen Kimstad-Skärblacka Bruk, görs under 

2016/2017. 
• Utredning kring Lv 1088 (Kolmetorpsvägen) mellan Rv 34 och Rv 50 norr om Motala, 

görs under 2017 
• Rv 32 (Mjölby-)Boxholm-Länsgränsen, säker 80 km/h för tung trafik, görs under 2017 

9.1 ÅVS Stråken Linköping-Kalmar/Västervik 
Under perioden 2014-2016 har en Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för stråken Linköping-Kalmar 
/Västervik genomförts. Studien gjordes av Trafikverket i sammarbete med Regionförbundet i 
Kalmar och Region Östergötland. I studien studerades ett flertal åtgärdsalternativ för att lösa 
de existerande bristerna och för att uppnå uppställda mål. Sammantaget studerades ett väg-
alternativ och tre järnvägsalternativ. 

Den samhällsekonomiska analysen som genomförts visar att vägalternativet är lönsamt 
medan de tre järnvägsalternativen är olönsamma. Vidare visar analysen att de tre järnvägs-
alternativen bidrar bättre till måluppfyllelse. Åtgärdsvalsstudien har inte lett fram till något 
gemensamt ställningstagande kring val av lösning, utan får ses som ett underlag för nya 
transportplaner. Region Östergötlands bestämda uppfattning är att en eventuell satsning på 
något av järnvägsalternativen måste rymmas i den Nationella planen och inte kan inrymmas 
inom ramen för Länstransportplanen 2018-2029. 

9.2 ÅVS Rv 51 genom Finspång 
Under perioden 2016-2017 har ÅVS genomförts för Rv 51 genomfart i Finspång. Studien 
gjordes av Trafikverket i sammarbete med Finspångs kommun och Region Östergötland. I 
studien redovisas ett alternativ där Rv 51 fortfarande går på Bergslagsgatan genom de 
västra delarna av Finspång och att det genomförs ett antal mindre åtgärder för att 
framförallt öka trafiksäkerheten. Vidare har ett alternativ där en ny förbifart för Rv 51 byggs 
från Lv 215 och ansluter till nuvarande Rv 51 väster om Finspångs samhälle studerats. 

Alternativet där Rv 51 fortfarande går på Bergslagsgatan genom västra Finspång får en liten 
positiv effekt på de uppsatta målen. I detta alternativ har ingen samhällsekonomisk beräk-
ning gjorts. Den samhällsekonomiska analysen som gjorts för förbifartsalternativet visar på 
en tveksam nytta men ger stora positiva effekter för de uppsatta målen. Den grupp som får 
störst nytta är bilresenärer och godstransporter men det blir även positiva effekter på hälsa, 
trafiksäkerhet och för utvecklingen av Finspång samhälle. Däremot blir det negativ påverkan 
på orörd mark och landskapsbilden samtidigt som åtgärden genererar ökad energianvänd-
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ning och med all sannolikhet ökad trafik. Kostnadsberäkningen för byggande av en ny 
förbifart uppgår till knappt 64 Mkr. Region Östergötland ser stora fördelar med att förbifarten 
byggs och den finns således med i föreslagen plan. 

9.3 ÅVS Rv 51 Finspång-Länsgränsen-Svennevad 
Bakgrunden till denna ÅVS är att Rv 51 byggts ut till 2+1-väg med mittseparering mellan 
Norrköping och Finspång samtidigt som det pågår en utbyggnad 2+1-väg norrifrån till 
Svennevad i Närke. Rv 51 är främst ett viktigt godstråk mot Norrköpings hamn. För att 
främst säkra framkomligheten för godstrafiken och öka trafiksäkerheten har en ÅVS 
genomförts på den aktuella delsträckan för att identifiera vilka brister som finns för att 
uppnå en säker 80-väg, främst för den tunga trafiken. ÅVSen har resulterat i ett antal förslag 
till mindre åtgärder för att nå målsättningen och dessa åtgärder får hanteras inom ramen för 
trimningsåtgärder i konkurrens med andra angelägna åtgärder. 

9.4 ÅVS Rv 23/34 genom Kisa 
Under perioden 2016-2017 har ÅVS gjorts för Rv 23/34 genomfart i Kisa. Studien genomför-
des av Trafikverket i sammarbete med Kinda kommun och Region Östergötland. I studien 
redovisas ett alternativ där Rv 23/34 fortfarande går genom Kisa och det genomförs ett antal 
mindre åtgärder för att öka trafiksäkerheten framför allt. Vidare har ett alternativ där en ny 
förbifart för Rv 23/34 byggs öster om Kisa samhälle och Kisasjön och ansluter till befintlig Rv 
23/34 strax söder om Kisa samhälle. 

Alternativet där Rv 23/34 fortfarande går genom Kisa får en liten positiv effekt på de uppsat-
ta målen och har en liten positiv effekt på samhällsnyttan. Den samhällsekonomiska analysen 
som gjorts för förbifartsalternativet visar på en liten positiv nytta samt ger positiva effekter 
för de uppsatta målen. Den grupp som får störst nytta är bilresenärer som passerar Kisa och 
godstransporter men det blir även positiva effekter på hälsa, trafiksäkerhet, buller och för 
utvecklingen av Kisa samhälle. Däremot blir det negativ påverkan på orörd mark och land-
skapsbilden samtidigt som åtgärden genererar ökad energianvändning och med all sannolik-
het ökad trafik. Kostnadsberäkningen för byggande av en ny förbifart uppgår till 160 Mkr. 
Regionen anser inte att det finns utrymme att få med en förbifart under planperioden utan 
att ett eventuellt beslut om byggande av en ny förbifart Kisa får skjutas fram tills nästa 
planrevidering 2022. I avvaktan på ett sådant beslut får mindre åtgärder göras för ökad 
måluppfyllelse, och dessa får hanteras inom ramen för trimningsåtgärder i konkurrens med 
andra angelägna åtgärder. 

9.5 ÅVS Koppling E4-Kolmårdens Djurpark och trafiksituationen i Krokek 
Under 2017/2018 genomförs en ÅVS för att studera vad som kan göras för att komma 
tillrätta med genomfartsproblemen i Krokeks samhälle som uppstår till följd av den stora 
mängden besökare till Kolmårdens Djurpark. I princip alla besökare till djurparken kommer 
via E4 och kör genom Krokek för att komma till djurparken. Problemet med genomfartstrafik 
är koncentrerat till sommarmånaderna och vissa storhelger. 

Inom Norrköpings kommun funderar man på att starta upp ett ÖP-arbete för området vilket 
torde vara en förutsättning för att reda ut alla frågeställningar. En viktig pusselbit för att 
hitta de bästa lösningarna är att kommunen tar fram en plan för hur kommunen vill att 
Krokeks samhälle ska utvecklas på sikt, detta gäller även djurparkens framtida utveckling.  

Ett ställningstagande till vilka åtgärder som kan behöva genomföras får således hanteras vid 
nästa revidering av LTP år 2022. 
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9.6 Funktionsutredning Elektrifiering järnvägen Kimstad-Skärblacka Bruk 
För att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt hållbara varutransporter till/från Skär-
blacka Bruk har en utredning om elektrifiering av järnvägen Kimstad-Skärblacka Bruk 
genomförts av Trafikverket tillsammans med Region Östergötland, Norrköpings kommun och 
Skärblacka Bruk. En elektrifiering skulle innebära möjligheten att köra längre tåg vilket i sin 
tur skulle skapa ökad kapacitet på Södra stambanan på sträckan Norrköping-Kimstad. Vidare 
skulle ett antal tranporter som idag går med lastbil kunna flyttas till järnväg vilket skulle 
minska den tunga trafiken genom Skärblacka samhälle, samtidigt som det innebär en lägre 
energiförbrukning/miljöpåverkan för godstrafiken mellan Norrköping och Skärblacka. Den 
samhällsekonomiska analysen som gjorts visar på mycket stor lönsamhet. Ett eventuellt 
genomförande av en elektrifiering förutsätter medel från Nationell plan men Regionen kan 
tänkas sig viss medfinansiering från LTP. 

9.7 Utredning förbättringar Lv 1088 (Kolmetorpsvägen) främst för tung trafik 
Lv 1088 förbinder Rv 34 med Rv 50 norr om Motala. Vägen används idag delvis av trafi-
kanter som kommer från Linköpingshållet och vidare norrut mot Närke. För att få ännu fler 
av dessa trafikanter att använda vägen istället för att som idag åka genom Motala genomförs 
en utredning under 2017 för att se vilka åtgärder som skulle kunna få vägen att fungera 
bättre som en förbifart till Motala. Eventuell åtgärder får hanteras inom ramen för trim-
ningsåtgärder i konkurrens med andra angelägna åtgärder. 

9.8 Utredning förbättringar Rv 32 (Mjölby-)Boxholm-Länsgränsen-Sommen 
främst för tung trafik 
För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och framkomligheten för den tunga 
trafiken längs Rv 32 startades en utredning under 2017. Det är framför allt delen Boxholm-
Sommen som har låg standard. Eventuella åtgärder på kort sikt får hanteras inom ramen för 
trimningsåtgärder i konkurrens med andra angelägna åtgärder. Om större behov identifieras 
får överväganden göras i nästa revidering av länsplan för om Rv 32 ska ingå som namnsatt 
objekt. 
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10. Nationell plan 

I den Nationella planen hanteras åtgärder på det nationella stamvägnätet samt det statliga 
järnvägsnätet. För Östergötlands del innebär detta åtgärder på E4, E22, Rv 50, Rv 55/56 
samt på järnvägarna Södra stambanan, Godsstråket genom Bergslagen, Tjust- och 
Stångådalsbanan samt banan Kimstad-Skärblacka-Finspång. Vidare hanteras alla Drift- och 
underhållsåtgärder på den statliga transportinfrastrukturen inom Nationell plan. Vid 
antagandet av samrådsversionen av LTP föreligger ännu inte Trafikverkets förslag till 
Nationell plan 2018-2029. I Regeringens direktiv för åtgärdsplaneringen sägs dock följande: 

• Namngivna objekt i NP 2014-2025 ska ingå i förslaget till ny NP (om inte tydliga 
förändringar i förutsättningar ändrats), i Östergötland: 

 - Ostlänken  
 - Kardonbanan 
 - Hallsberg-Degerön, dubbelspår 
 - Rv 50 Nykyrka-Medevi-Brattebo (2+1 väg) 
 - E22 förbifart Söderköping 

• Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas. Under planperioden ska följande 
sträckor påbörjas: 

 - Järna-Linköping (Ostlänken) 
 - Lund-Hässleholm 

• Stadsmiljöavtal – 1 Mdr kronor/år 
• Effekter på bostadsbyggande vid prioritering av objekt 

  



46 
LTP 2018-2029, E-län 

 Dnr: TSN 2017-110, 2018-01-25  
 Ert Dnr: N2017/02312fTIF 
 

11. Alternativa inriktningar av planen 

I arbetet med framtagandet av Länstransportplanen har tre olika översiktliga inriktningar 
tagits fram. Syftet med detta har varit att få en rejäl diskussion om planens inriktning och 
vilka konsekvenser dessa får på olika faktorer. I miljöbedömningen redovisas närmare effek-
terna av de olika inriktningarna. Under framtagandet av planförslaget har dessa olika inrikt-
ningar presenterat vid olika träffar och dialoger med parter inom Regionen Östergötlands 
samrådsstruktur. De tre inriktningar av planen som diskuterats är: 

• Inriktning mot ökade satsningar till kollektivtrafik samt gång och cykel (där dessa 
trafikslag prioriteras). 

• Inriktning mot ökade satsningar på regionala vägstråk och förbifarter (här prioriteras 
framför allt större nybyggnationer). 

• En inriktning som har i stort samma fördelning av satsningar på de olika trafikslagen 
som i nuvarande plan mellan nybyggnation av vägar och åtgärder som gynnar 
kollektivtrafik samt gång och cykel. 

 
Då en mycket stor andel av planeringsramen får anses vara låst i form av redan pågående 
stora projekt och långt planerade (vägplan eller dylikt) samt att det i nu gällande LTP finns 
utfästelser som inte går att bryta så är det en mindre del av planeringsramen som har varit 
möjlig att laborera med. Vid diskussionerna och dialogmötena och inte minst kommunträffar-
na har det framförts önskemål om en tydligare satsning på åtgärder som gynnar kollektiv-
trafiken samt gång och cykel på bekostnad av åtgärder som i första hand gynnar biltrafiken. 
Det förslag som Region Östergötland lägger i och med denna Länstrasportplan innebär en 
ökad satsning på GC-åtgärder och kollektivtrafik än i nu gällande plan. Detta i sin tur innebär 
också ett ökat behov av medfinansiering från kommunerna då många av åtgärderna hamnar 
på det kommunala vägnätet.  
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12. Planbeskrivning - Ekonomisk sammanställning 

12.1 Planeringsram 
Som nämnts tidigare uppgår planeringsramen för perioden 2018-2029 till 1 465 Mkr kronor 
för åtgärder i Östergötlands län. Påbörjade objekt vid 2018 års ingång samt sådana objekt 
där avtal tecknats ska ingå i planen. Den årliga fördelningen av planeringsramen framgår av 
tabellen nedan. 

Ekonomiska ramar, LTP 2018-2029 

År Miljoner kronor 
2018 113,0 
2019 112,6 
2020 111,0 
2021 125,8 
2022 125,5 
2023 125,5 
2024 125,5 
2025 125,6 
2026 125,0 
2027 125,0 
2028 125,0 
2029 125,0 

Totalt 1 465,0 
Tabell 3: Ekonomiska ramar från Trafikverket 

12.2 Pågående eller långt planerade objekt i LTP 2014-2025 
I nu gällande plan för åren 2014-2025 finns ett antal objekt som påbörjas under 2017 eller 
har kommit väldigt långt i planeringen. En del andra objekt i nu gällande plan betraktas som 
redan beslutade och bör således finnas i med i det aktuella förslaget till plan för perioden 
2018-2029. Dessa objekt redovisas nedan: 
 

• Rv 34 Borensberg-Motala (2+1 väg), påbörjas 2017 
• Rv 23/34 Skeda Udde-Rimforsa (2+1 väg), påbörjas 2017 
• Tillgänglighet för kollektivtrafik till nya RC i Norrköping och Linköping 
• Rv 35 Hackefors-Vårdsberg samt förbi Grebo (2+1 väg), inkl omstigningshållplats vid 

Grebo 
• Lv 210 anslutningar till E22 i samband med ny förbifart Söderköping 
• Smärre åtgärder på Lv 131, 206, 209 och 1153 samt ny bro över Södra stambanan i 

Linghem (tas från trimningsåtgärder) 

12.3 Namngivna investeringar större än 25 Mkr  

12.3.1 Projektens karaktär 
Till större investeringar räknas åtgärder som överstiger 25 Mkr vilka ska namnges för att 
kunna genomföras. Huvudprincipen är att större investeringsåtgärder ska tillgripas efter en 
analys enligt den så kallade fyrstegsprincipen. Dyra investeringsåtgärder är därför 
motiverade av strategiska överväganden, t ex för att eliminera stora hinder längs viktiga 
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pendlings- och godsstråk mellan centralorter eller då störningarna av trafiken är mycket 
omfattande, t ex i form av besvärliga genomfarter i tätbebyggt område. 

12.3.2 Planeringsprocessen 
Större investeringsåtgärder kännetecknas av mycket långa planeringstider, i vissa fall uppåt 
10 år. Inte minst med tanke på den arbetsinsats som fordras måste planläggningsarbetet 
koncentreras till ett begränsat antal investeringsprojekt. Fastställda arbetsplaner har begrän-
sad giltighetstid, d.v.s. måste genomföras inom en viss tid. Att avbryta en långt gången 
plane-ring kan därför få stora konsekvenser. Det uppkommer stora omställningsproblem och 
dess-utom är det fråga om omfattande kapitalförstöring då kostnaderna för att ta fram 
exempelvis vägplaner är höga.  

12.3.3 Större investeringsåtgärder och förväntade effekter 
Utgångspunkt för prioriteringen av större investeringar utgår från följande parametrar: 
 
• Regionalt utvecklingsprogram, Strukturbild Östergötland och Regionalt Trafikförsörj-

ningsprogram 
• Funktionella pendlings- och godsstråk som knyter ihop regionens kommuncentra och 

större tätorter (flerkärnig stadsregion) 
• Miljömål, effekter på miljön 
• Pågående objekt ska fullföljas 
• Planeringsläget, när kan objekten startas 
• Finns objekten med i nu gällande plan 
• Storlek på objektet – hur påverkas planeringsramen 

Prioriterade utgångspunkter för regionens infrastrukturplanering, kopplat mot det Regionala 
utvecklingsprogrammet RUP och strukturbild mm, är upprustning av strategiska pendlings-
stråk mellan regionens centrala och perifera delar, samt utbyggnad av attraktiv kollektivtrafik 
längs dessa stråk. Anledningen till detta är att en av de bärande strategierna i RUP är att 
skapa förutsättningar för en flerkärnig stadsregion i Östergötland genom att knyta samman 
regionens tätorter på ett effektivt sätt.  

Inom ramen för länstransportplanen föreslås därför att stora investeringar på Rv 34 
Borensberg-Motala, Rv 23/34 Skeda Udde-Rimforsa samt Rv 35 Linköping-Grebo, inklusive 
omstigningshållplats Grebo, genomförs under planperioden. Vidare prioriteras åtgärder 
kopplade mot Lv 210 anslutning till ny förbifart E22 Söderköping. För ny pendelstation i 
Malmslätt, Rv 32 Mjölby-Boxholm-Sommen, Rv 34 Borensberg-Stora Sjögestad, Rv 35 Grebo-
Åtvidaberg m.fl. föreslås att det genomförs ÅVSer, för att hitta den bästa lösningen för att 
höja trafiksäkerhet och tillgänglighet. Genom ovanstående åtgärder förväntas möjligheterna 
för ökad arbetspendling för så väl kvinnor som män förbättras och genom att satsa på 
kollektivtrafiken i dessa stråk skapas möjligheter att välja ett klimatsmart alternativ samtidigt 
som trafiksäkerheten höjs. Detta leder förhoppningsvis till att fler väljer att utnyttja 
kollektivtrafiken och ökad trafiksäkerhet. Det är dock troligt att utsläppen av växthusgaser 
kommer att öka då man även kan förvänta sig ett ökat bilåkande som en följd av 
ovanstående satsningar.  

Att minska olägenheterna av störande genomfartstrafik i ett antal större tätorter är också av 
stor vikt. Särskilt störande är genomfartstrafiken i Norrköping, Söderköping, Finspång och 
Kisa. De negativa effekterna är påtagliga, smärtgränsen har eller håller på att överskridas. 
Detta hämmar orternas utveckling vilket kan avläsas i att samhällena på ett bryskt sätt delas 
upp, att utbyggnadsplaneringen alltmer hämmas, tilltagande trafiksäkerhetsrisker för i syn-
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nerhet barn och äldre, buller, vibration och avgaser, trafikarrangemang som förfular och till 
och med begynnande förslumning. Regionen har därför i länstransportplanen prioriterat att 
efter genomförda ÅVSer, föreslå att bygga en förbifart i Finspång. Regionen bedömer att den 
tilldelade planeringsramen inte medger ett byggande av en förbifart i Kisa utan denna åtgärd 
får prövas på nytt vid revideringen av LTP år 2022. När det gäller genomfarterna i 
Norrköping och Söderköping så hanteras dessa i den Nationella planen. 

Vid en tilldelning enligt planeringsramen kan ovanstående större investeringar genomföras 
under planperioden. Under perioden avsätts totalt 750 Mkr till större objekt enligt nedan: 

År 1-3, pågående projekt eller sådana som kan startas under perioden 
år 2018-2020, 287 Mkr 

• Rv 34, nybyggnad av sträckan Ervasteby-Borensberg till 2+1 väg, för ökad tillgäng-
lighet och trafiksäkerhet, se bilaga A1. Projektet ligger på stråk R3. Påbörjat 2017. 
Totalt 215 Mkr under planperioden. 

• Rv 23/34, ombyggnad av sträckan Skeda Udde-Rimforsa till 2+1 väg påbörjat under 
2017, för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet, bilaga A2. Påbörjat 2017. Totalt 72 
Mkr under planperioden. Ombyggnad av delen Linköping-Skeda Udde och Rimforsa-
Kisa till 2+1 väg är klara med nationella medel. På detta sätt skapas en 
sammanhängande 2+1 väg på hela sträckan Linköping-Kisa. 

År 4-6, långt planerade projekt som kan starta under perioden 2021-
2023, 192 Mkr 

• Rv 35, etapp 1, ny- och ombyggnad sträckan Hackefors-Vårdsberg till 2+1 väg, inklu-
sive GC-väg Hackefors-Vårdsberg, för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet mellan 
Åtvidaberg-Linköping, se bilaga A3. Projektet ligger på stråk M3. Arbetsplan klar. 
Finns med i nu gällande LTP 2014-2025. Totalt 80 Mkr under planperioden, varav 15 
Mkr är medfinansiering från Linköpings kommun. 

• Rv 35, etapp 3, ny- och ombyggnad sträckan Sandtorpet (Bankekind)-Rösten till 2+1 
väg, för ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet mellan Åtvidaberg-Linköping. I 
projektet ingår också byggande av en ny omstigningshållplats för kollektivtrafiken i 
anslutning till Grebo, se bilaga A4. Hela sträckan klaras inte under år 4-6. Projektet 
ligger på stråk M3. Arbetet med arbetsplan pågår. Finns med i nu gällande LTP 2014-
2025. Totalt 146 Mkr för hela objektet, inklusive omstigningshållplats Grebo, men 
med 80 Mkr under perioden 2021-2023. Resterande genomförs under år 7-12. 

• Lv 210, ny anslutning mot skärgården i samband med byggandet av förbifart E22 
Söderköping, samfinansiering Söderköpings kommun/Nationell plan/Länstransport-
plan, samt Lv 210, Evertsholm-Söderköping, inkl ny anslutning till E22 i samband 
med byggandet av förbifart E22 Söderköping, i projektet ingår också GC-väg 
Söderköping-Evertsholm4. Total 32 Mkr under planperioden. Ligger på stråk R6 och 
N2. 
 
 

                                                           
 
4 Samråd vägplan väg 210 Evertsholm-E22 Söderköping: 
http://www.trafikverket.se/contentassets/ee28bd0100e947a581dc3623d011fb7a/samradsunderlag.pdf 
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År 7-12, Objekt som varit föremål för åtgärdsval och som bedöms kunna 
starta under perioden samt färdigställande av objekt som påbörjats 
under år 4-6 åren 2024-2029, 271 Mkr. 

• Rv 35, etapp 3 Sandtorpet (Bankekind)-Rösten färdigställs under perioden, kostnad 
65 Mkr, se ovan. 

• Rv 51, ny förbifart Finspång, byggs under perioden. Nämns som objekt som föremål 
för ÅVS som är genomförd. Ligger på stråk M1. Totalt 64 Mkr, se bilaga A6. 
 

Större identifierade brister som utretts eller ska utredas i början på 
planperioden, tillgängliga medel för fysiska åtgärder under perioden 
2024-2029 är 147 Mkr, beslut om vilka som ska genomföras tas vid 
revidering av LTP 2022. 

• Rv 23/34, genom Kisa, stora problem med tung genomfartstrafik. Nämns som objekt 
som föremål för ÅVS i nu gällande LTP 2014-2025 och som nu är genomförd. Total 
kostnad för ny förbifart beräknad till 160 Mkr. Ligger på stråk M2. 

• Pendeltågstation i Malmslätt samt kollektivtrafikanslutning från stationen till Univers-
itetet/Mjärdevi som är omfattande målpunkter för arbets- och studiependling från 
hela Östergötland, ÅVS ska genomföras under 2018/2019. 

• Rv 35, etapp 2 och 4, sträckan Vårdsberg-Sandtorpet respektive Rösten-Åtvidaberg, 
problem med trafiksäkerhet och framkomlighet. Nämns som objekt som föremål för 
ÅVS i nu gällande LTP 2014-2025 och som ännu inte är genomförd, men ska genom-
föras under 2018-2020.  Ligger på stråk M3. 

• Rv 32, sträckan Mjölby-Boxholm-Sommen, problem med trafiksäkerhet och fram-
komlighet för framför allt tung trafik i synnerhet på sträckan Boxholm-Sommen. 
Nämns som objekt som föremål för ÅVS i nu gällande LTP 2014-2025 och som ännu 
inte är genomförd, ska genomföras under perioden 2018-2020. Ligger på stråk M4. 

• Rv 34, sträckan Borensberg-St Sjögestad, problem med trafiksäkerhet och framkom-
lighet, utredning ska genomföras under perioden 2018-2020. Ligger på stråk R3. 

12.4 Trimningsåtgärder 
I denna åtgärdsgrupp ingår mindre investeringar som innehåller mindre kostsamma objekt 
för förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg, utveckling av kollektivtrafik samt GC-
åtgärder längs det statliga vägnätet. 208 Mkr av planeringsramen avsätts för att genomföra 
sådana objekt. Planeringsramen fördelas enligt följande: 
 
• Trafiksäkerhet och framkomlighet samt GC-åtgärder, 160 Mkr (var av ca 30 Mkr till GC) 
• Utveckling av kollektivtrafik längs statligt vägnät (mindre bytespunkter och hållplatser), 

20 Mkr 
• Kollektivtrafikåtgärder längs statligt vägnät för bättre tillgänglighet till nya RC i Norrkö-

ping och Linköping, 28 Mkr 

12.4.1 Trafiksäkerhets och framkomlighet samt GC-åtgärder, 160 Mkr  
Syftet med trafiksäkerhetsåtgärderna är i första hand att minska antalet döda och svårt ska-
dade i trafiken. Exempel på åtgärder är mötesseparering, sidoområdesåtgärder, korsningsåt-
gärder och övriga trafiksäkerhetsåtgärder samt åtgärder för cykel. Vidare kan det bli aktuellt 
med framkomlighetsåtgärder på statligt vägnät i tätorter. 
 
Av dessa bedöms ca 30 Mkr gå till utbyggnad av GC-vägar utanför tätbebyggt område för 
hela perioden. Detta är en minskning mot nu gällande plan. Region Östergötland väljer istäl-
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let att prioritera GC-åtgärder längs det kommunala vägnätet vilket höjs rejält, Regionen be-
dömer att potentialen för att få människor att byta bilen mot cykel är som störst i tätorterna. 
Syftet är att stimulera till ökad användning av cykel som transportmedel och därmed minska 
biltrafiken på sikt. Genom detta förväntas minskade utsläpp av växthusgaser. Kommunal 
medfinansiering förutsätts, se tidigare, om inte särskilda skäl föreligger. Barns skolvägar och 
vägar för arbetspendling ska prioriteras. Men även GC-vägar för ökad turism bör kunna kom-
ma ifråga. Ramen skulle kunna räcka till ca 6-8 mil cykelvägar utanför tätbebyggt område 
under förutsättning av 50 procents medfinansiering från kommunerna.  
 
Vilka åtgärder som ska bli föremål för genomförande ska lyftas inom ramen för ”Samrådet 
för samhällsplanering” för gemensam diskussion med Trafikverket. Den regionala cykel-
strategin ger tydliga riktlinjer för prioriteringar. Det ligger således ett gemensamt ansvar på 
kommuner, Region Östergötland och Trafikverket att föra en diskussion kring vilka åtgärder 
som kan bli aktuella för genomförande. I bilaga B1 och B2 redovisas inkomna önskemål från 
länets kommuner som kan bli aktuella inom denna åtgärdskategori. 

12.4.2 Utveckling av kollektivtrafik, 20 Mkr 
När det gäller utveckling av kollektivtrafiken längs det statliga vägnätet kan åtgärder som 
stärker kollektivtrafikens tillgänglighet prioriteras i form av förbättrade busshållplatser, 
omstigningsterminaler, pendlarparkeringar mm. De effekter som förväntas av åtgärderna är 
en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken och därmed minskade utsläpp av växthusgaser 
och färre trafikolyckor. 
 
Vilka åtgärder som ska bli föremål för genomförande ska lyftas inom ramen för ”Samrådet 
för samhällsplanering” för gemensam diskussion med Trafikverket. Det ligger således ett 
gemensamt ansvar på kommuner, Region Östergötland och Trafikverket att föra en 
diskussion kring vilka åtgärder som kan bli aktuella för genomförande. 

12.4.3 Kollektivtrafikåtgärder längs statligt vägnät för bättre tillgänglighet till nya 
RC i Norrköping och Linköping, 28 Mkr 
Dessa medel ska gå till åtgärder som förbättrar kollektivtrafikens tillgänglighet till de nya 
resecentrum som ska byggas i Norrköping och Linköping som en följd av Ostlänken och 
ligger på det statliga vägnätet. 

12.5 Medfinansieringsobjekt, totalt 495 Mkr under hela planperioden 
Normalt medges 50-procentiga bidrag till kommunerna för åtgärder för kollektivtrafik, inkl 
sjöfart samt miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet samt enskilda 
vägar. Totalt 495 Mkr avsätts under planperioden för denna typ åtgärder. 
 
• Inom ramen för statlig medfinansiering avsätts 172 mkr för åtgärder kopplat mot byg-

gandet av nya resecentrum i Norrköping och Linköping som en följd av att Ostlänken 
ska byggas. Medlen ska användas för utformning av kollektivtrafikåtgärder i själva 
resecentrum, så som terminalfunktioner och övriga funktioner som underlättar resan 
för resenärerna, men också till åtgärder som ökar tillgängligheten till resecentrum i 
form av kollektivtrafikstråk på det kommunala vägnätet. Detta innefattar också åtgär-
der som kan ligga långt från själva resecentrum, men vars huvudsakliga syfte är att 
öka tillgängligheten till dessa. Syftet med åtgärderna är att öka de gröna transport-
slagens andel av resandet. Exakt vad som ska byggas är i dagsläget svårt att precisera 
då själva utformningen av de båda resecentrumen ännu inte är beslutade. 
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• 100 Mkr, avsätts för anpassning av kollektivtrafikhållplatser för funktionshindrade enligt 

målet i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet under planperioden. 
• 42 Mkr avsätts till övriga kollektivtrafikåtgärder vilka i första hand ska användas för 

framkomlighets- och tillgänglighetsåtgärder samt bytespunkter. 
• 145 Mkr, avsätts för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala vägnätet 

vilket till största del handlar om satsningar på GC-vägar inom tätbebyggt område, 
vilket är en rejäl höjning jämfört med nuvarande plan. Här söker kommunerna medfi-
nansiering direkt hos Trafikverket. 

• 36 Mkr av för medfinansiering till investeringar i det enskilda vägnätet under plan-
perioden 

12.6 Medel för genomförande av åtgärdsval 
Under perioden avsätts 12 Mkr för att kunna genomföra ett antal åtgärdsvalsstudier och 
andra utredningar, se bl.a. under större objekt. Vilka och i vilken ordning åtgärdsvalen ska 
genomföras ska diskuteras mellan Trafikverket, Region Östergötland och inom ramen för 
”Samrådet för samhällsplanering”. Även andra åtgärdsval en de som redovisas i planen kan 
bli aktuell efter prövning inom LTP-arbetsgruppen. 

12.7 Sammanfattning ekonomisk plan 
Nedan visas fördelningen enligt förslaget på olika typer av åtgärder jämfört med nuvarande 
plan.  
 
Åtgärdsområde LTP 2014-2025 Förslag LTP 2018-2029 
Större väginvesteringar         53 %                48 % 
Mindre väginvesteringar            16 %                11 % 
Kolltrafik          22 %                26 % 
Cykel            8 %                14 % 
Övrigt (ÅVS, utredningar)            1 %                  1 % 
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Om man adderar den kommunala medfinansieringen som krävs för planens genom förande, 
ca 525 Mkr så blir fördelningen på olika typer av åtgärder följande: 
 
Åtgärdsområde Förslag LTP 2018-2029, inklusive medfinansiering 
Större väginvesteringar         36 %                 
Mindre väginvesteringar              8 %                 
Kolltrafik          35 %                 
Cykel          20 %                 
Övrigt (ÅVS, utredningar)            1 %                   
 
 

 
  

Förslag 2018-2029, inkl kommunal 
medfinansiering 

Större väginvesteringar

Mindre väginvesteringar

Kollektivtrafik

Cykel

Övrigt
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13. Genomförande och uppföljning 

”Samrådet för samhällsplanering” inom Regionen som består av Region Östergötland, 
Östgötatrafiken samt länets kommuner kommer få till uppgift att ansvara för uppföljning och 
genomförandet av Länstransportplanen. Till samrådet knyts den nuvarande LTP-
arbetsgruppen (Region Östergötland, Östgötatrafiken, länets kommuner, länsstyrelsen och 
Trafikverket) som föreslås bli ett beredande forum för det mer formella samrådet. Inför 
Trafikverkets verksamhetsplanering avseende LTP ska LTP-arbetsgruppen diskutera vilka 
åtgärder som ska genomföras de närmaste åren, särskilt gäller detta objekt inom pott-
åtgärderna. Detta förslag ska sedan tas upp i Samrådet för samhällsplanering inför beslut i 
TSN. De mer exakt formerna för hur detta i detalj ska ske får bli en fråga för Samrådet för 
samhällsplanering att arbeta fram. 
 
Trafikverket ska efter varje år göra en redovisning för Samrådet för samhällsplanering över 
vilka åtgärder som genomförts under det gångna året och hur utfallet gentemot beslutad 
plan ser ut. 
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14. Miljökonsekvensbeskrivning 

14.1 Beskrivning av miljöbedömningsprocessen 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i 
lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av 
planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Kravet är lagstadgat enligt 6 kap §11 i Miljöbalken. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas5. Länsplaner för regional transportinfrastruktur ska enligt förordning 1997:263 alltid 
antas innebära risk för betydande miljöpåverkan. Region Östergötland är planupprättare och 
har i den rollen ansvaret för att en miljöbedömning av länstransportplanen för Östergötland 
2018-2029 genomförs.  

Enligt Naturvårdsverkets (2009) ska miljöbedömningsprocessen ske i följande steg: 

• Avgränsning av miljöbedömningen 
• Samråda om avgränsningar  
• Utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning 
• Samråda om miljökonsekvensbeskrivningen  
• Överväga resultaten från miljökonsekvensbeskrivningen och samrådet i 

beslutsprocessen 
• Anta planen eller programmet 
• Redovisa hur man kommit fram till valet av alternativ 

Inom ramen för miljöbedömningsprocessen ska en MKB (miljökonsekvensbeskrivning) 
upprättas. MKBen ska enligt Miljöbalken 6 kap § 12 identifiera, beskriva och bedöma den 
betydande miljöpåverkan som planförslaget kan förväntas medföra. Rimliga alternativ med 
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också identifieras, 
beskrivas och bedömas. MKBen kan ses som en dokumentering av hela miljöbedömnings-
processen. 

För att miljöbedömningen ska kunna påverka planens innehåll och främja en hållbar 
utveckling har arbetet skett parallellt med själva utvecklandet av planen. Avgränsningar av 
miljöbedömningen har initialt skett i en dialog med länsstyrelsen i Östergötland och 
Trafikverket på regional och nationell nivå. De referensgrupper som är kopplade till 
framtagandet av länstransportplanen har fortlöpandet informerats om miljöbedömningen. 
Referensgrupperna omfattas av tjänstemän från länsstyrelsen, länets tretton kommuner och 
Trafikverket, samt regionpolitiker i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Kommunpolitiker 
informeras om processen vid dialogmöten.  

Mellan den 6 oktober och 9 december bereddes berörda möjlighet att lämna synpunkter. 
Remissen ställdes till länets kommuner, länsstyrelsen, Energikontoret, Östgötatrafiken, 
Trafikverket Region Öst, samt Regioner i Södermanlands, Örebro, Kalmar och Jönköpings 
län. Avgränsningen bearbetades utifrån synpunkter och den 25 januari antog Trafik- och 
samhällsplaneringsnämnden avgränsningen. Avgränsningen för miljöbedömningen av Nation-
ell plan var på remiss mellan 20 februari och 20 mars, och samtidigt delgavs uppdaterade 
                                                           
 
5 Miljöbalken 6 kap § 11  
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miljöbedömningsgrunder. Denna miljöbedömning grundar sig på rekommendationerna i det 
nya materialet6.  

I arbetet med framtagandet av Länstransportplanen har tre olika översiktliga inriktningar 
tagits fram. Syftet med detta har varit att få en rejäl diskussion om planens inriktning och 
vilka konsekvenser dessa får på olika faktorer. I miljöbedömningen redovisas närmare 
effekterna av de olika inriktningarna. Under framtagandet av planförslaget har dessa olika 
inriktningar presenterat vid olika träffar och dialoger med parter inom Region Östergötlands 
samrådsstruktur. Inriktningarna har använts för hantera kravet om alternativhantering i 
miljöbedömningsprocessen. 

14.2 Avgränsning av MKBen 
Innehållsmässigt ska en miljökonsekvensbeskrivning avgränsas enligt de uppgifter som är 
rimliga med hänsyn till:  

1. Bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 
3. var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig, 
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer 

och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder, och 
5. allmänhetens intresse. 

Avgränsning av miljöbedömningen ska redovisas i tre dimensioner: Avgränsning i sak, 
avgränsning i tid och avgränsning i rum. 

14.3 Avgränsning i sak 
Bedömningen av Miljöbalkens miljöaspekter har utgått från en indelning i fokusområden, 
enligt Trafikverket handledning, se nedanstående tabell 4. I den uppdaterade 
handledningen har några miljöaspekter delats upp i s.k. delaspekter med anledning att för 
transportsystemet innefattar aspekten väsensskilda delar, samt att det i några fall finns 
anledning att tydliggöra olika delar av aspekten. Ett exempel är aspekten Människors hälsa 
som omfattas av aktivt resande, buller, vibrationer och trafiksäkerhet. Uppdelningen görs 
av praktiska skäl. Några miljöaspekter har istället samlats till en bedömningsgrund. 
Biologisk mångfald, växtliv, djurliv slås ihop enligt Trafikverkets rekommendationer. 
Samma sak gäller för aspekterna bebyggelse, forn- och kulturlämningar, annat kulturarv.  

Omgruppering har gjorts av miljöaspekterna så att ett fokusområde tillkommit ”Resurser 
tillgängliga för människan”. Syftet är att ge frågan större uppmärksamhet enligt genera-
tionsmålets fjärde och femte strecksatser som klargör att: 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.  
• En god hushållning sker med naturresurserna 

Bedömningsgrunderna beskrivs i avsnitt 14.8. 

                                                           
 
6 Förslag på reviderade bedömningsgrunder: http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Nationell-planering/nationell-transportplan-2018-2029/miljobedomning-nationell-transportplan-2018-2029/ 
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Tabell 4: Miljöbalkens miljöaspekter som ska miljöbedömas samt sortering i fokusområden. Källa: Trafikverket, 2017 
 
Någon generell avgränsning av hur djupt olika miljöaspekter ska bedömas har inte gjorts. 
Länstransportplanens olika åtgärder skiljer sig väsentligt åt till sin natur. En åtgärd för att 
stärka resecentrum för kollektivtrafik kan exempelvis inte behandlas på samma sätt som 
en om- eller nybyggnation av en väg. För att avgränsa bedömningen av enskilda 
åtgärdsförslag till de mest relevanta miljöaspekterna används en kontrollfråga: 

”Kan åtgärdsförslaget ge risk eller möjlighet för en positiv eller negativ påverkan på 
miljöaspekten?” 

Om svaret på kontrollfrågan är ja tas aktuell miljöaspekt med vidare i bedömnings-
processen. Om svaret är nej tas frågan ej vidare. Begreppen risk eller möjlighet ska tolkas 
som låga trösklar. Föreligger misstanke om att åtgärdsförslaget kan medföra en påverkan 
resulterar det i ett ja-svar.   

14.4 Alternativhantering 
Miljöbedömningen ska hantera rimliga alternativ till åtgärdsförslagen. Med rimliga alternativ 
avses olika vägval som är möjliga med hänsyn till planens syfte och geografiska avgränsning. 
Kravet om rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte kan hanteras genom: 

• Alternativa planinriktningar 
• Olika alternativ på objektnivå inom ramen för samma planinriktning 

Naturvårdverkets kritik mot planupprättare för nationell plan och länsplaner vid förra planer-
ingsomgången gällde framför allt avsaknaden av planalternativ och inte på objektsnivå. För 
stor fokusering på detaljerna riskerar att begränsa helhetsperspektivet. I Östergötlands 
nuvarande länsplan hanterades hållbarhetsalternativ på objektsnivå. Region Östergötland 
föreslår nu att ett större fokus och insats att arbeta med att belysa olika planinriktningar. 
Särskilt för den senare delen av planen som är strategisk påverkbar, ses ett sådant 
angreppssätt ge en tydligare bild av helheten.  
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Alternativ kan vara av två olika huvudtyper: Den ena typen är olika lösningar för att uppnå 
den önskade funktionen eller bristen, medan den andra typen är nollalternativet som ska 
ge en referenspunkt för att utvärdera planens effekter. Genom att bedöma olika alternativ 
kan målkonflikter i planeringen tydliggöras. Nollalternativet ibland även kallad referens-
alternativet utgår från en för riket gemensam beskrivning av samhällets troliga utveckling 
av transportarbetet om inga ytterligare åtgärder genomförs eller ändras. Nollalternativet är 
inte detsamma som nuläget, utan bygger på prognoser och antaganden för befolknings-
utveckling, ekonomisk utveckling mm. Som underlag för nollalternativet finnas en prognos 
från Trafikverket beskrivande trafikflöden år 2030 på väglänkar i Östergötlands län. Utöver 
nollalternativet beskrivs miljökonsekvenserna för förslaget samt tre alternativa planinrikt-
ningar. 

14.5 Avgränsning i tid 
Förarbetena till miljöbalken anger att den betydande miljöpåverkan som ska identifieras 
och beskrivas i princip inkluderar effekter på kort medellång och lång sikt7. I samtalen med 
representanter för Trafikverket i samband med Region Östergötlands samråd om 
avgränsning för miljöbedömning gavs indikationer mot att kommande nationella 
transportinfrastrukturplans effekter kommer beskrivas på kort, medellång och lång sikt. 
Bedömningar på kort sikt avser 4-5 år in i planen då effekter framför allt förväntas bli 
tydliga genom att en omfördelning av medlen mot vidmakthållande av transportinfra-
strukturen från nyinvestringar genomförts. Medellång sikt föreslås vara i samband med 
planperiodens slut, 2030. Utifrån långsiktiga miljöpolitiska ambitioner, exempelvis 
nollnettoutsläpp av växthusgaser år 2050, bedöms 2050 vara en lämplig bedömnings-
horisont på lång sikt. Trafikverkets muntliga beskrivning av förslag till avgränsningar för tid 
bedömdes vara användbara även på regional nivå och för att skapa enhetlighet mellan den 
nationella planen och länstransportplanen föreslog Region Östergötland att effekterna 
redovisas enligt samma tidsintervall som den nationella planen. 
 
När så avgränsningen för nationell plan kom på remiss i februari hade den andra 
tidsangivelser och miljöbedömningen för nationell plan föreslås redovisa effekter på kort 
sikt 2024, medellång sikt 2029 och lång sikt 2040. I nationella planens slutförslag används 
endast nuläge 2014 och respektive jämförelseåret 2040. Regionala planen vidhåller 
effektbeskrivning enligt avgränsning d v s på kort sikt 2022, medellång sikt 2030, men 
sänker justera lång sikt från 2050 till 2040 för att skapa enhetlighet enligt länsstyrelsens 
önskemål.  
 
Osäkerhet på bedömning på lång sikt är av naturliga skäl svår då scenarier är osäkra och 
att data för analys i det längre tidsperspektivet är osäkra. Den långsiktiga bedömningen är 
av den orsaken av resonerande karaktär. 

14.6 Avgränsning i rum 
Den betydande miljöpåverkan som Länstransportplanen kan medföra utgår från ett 
stråkperspektiv och inte strikt begränsat till Östergötlands länsgränser. Att avgränsa utifrån 
ett stråkperspektiv är särskilt relevant med hänsyn till att bedömningen av det samlade 
planförslaget ska uppmärksamma kumulativa effekter. Viktiga, statistiskt vederlagda 
länsöverskridande stråk ur ett östgötskt perspektiv är:  
 

                                                           
 
7 Prop. 2003/04:116 Miljöbedömningar av planer och program 
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Nationella stråk 
• N1: Nyköping – Norrköping – Linköping – Mjölby – Ödeshög – Jönköping 
• N2: Katrineholm – Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik – Västervik 
• N3: Örebro – Askersund – Motala – Mjölby (E4:an) 

Regionala stråk 
• R1: Norrköping – Finspång – Örebro 
• R2: Linköping – Kisa – Vimmerby 
• R3: Linköping – Åtvidaberg - Västervik 
• R4: Mjölby – Boxholm – Tranås 

Utpekade stråk särskilt viktiga ur ett inomregionalt perspektiv: 
• L1: Motala – Vadstena – Ödeshög 
• L2: Vadstena – Skänninge – Linköping 
• L3: Motala – Borensberg/Fornåsa – Linköping 
• L4: Österbymo – Tranås  
• L5: Norsholm – Skärblacka – Finspång 
• L6: E4 – V Husby – Söderköping 

 
Karta 18: Funktionella transportstråk i Östergötland. 
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Vilket stråk som är relevant varierar med vart åtgärden äger rum och vilken typ av åtgärd 
det handlar om. I den samlade bedömningen av planen tas hänsyn till åtgärder i den 
nationella planen i de fall då det är praktiskt möjligt.  
 
Bedömningen avgränsas till miljöpåverkan som äger rum inom Sveriges gränser. Det är 
med nuvarande underlag inte möjligt att bedöma miljöpåverkan i andra länder som sker till 
följd av länstransportplanen. 

14.7 Målbilder för ett miljömässigt hållbart transportsystem 
År 2010 beslutade riksdagen om en ny miljömålsstruktur i Sverige, innehållande genera-
tionsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. 

14.7.1 Generationsmålet 
Generationsmålet är den övergripande målbilden för den svenska miljöpolitiken som 
fastslår att det övergripande målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser8. Målet ska vara uppnått till år 2020. 

14.7.2 Nationella miljökvalitetsmål 
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till. Det nationella miljömålssystemet består av 16 miljökvalitetsmål. Till varje 
miljökvalitetsmål finns ett antal preciseringar för vad som avses, med tillhörande 
målnivåer. 

14.7.3 Nationella energi- och klimatpolitiska mål  
I februari 2017 beslutades Sveriges första klimatlag. Det klimatpolitiska ramverket består av 
en klimatlag, nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd, och baseras på överenskommelsen 
inom den parlamentariska Miljömålsberedningen, se avsnitt 6.2 De svenska och europeiska 
klimatmålen. 

14.7.4 Transportpolitiska mål 
De transportpolitiska målen för Sverige delas in i ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Funktionsmålet syftar till att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet och bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemet ska bidra 
till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa, samt att ingen dödas eller skadas 
allvarligt9. Figur 2 nedan är ett sätt att illustrera att funktion- och hänsynsmålets ska 
beaktas jämbördigt. 

Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom 
en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet fossilberoende. Det 
fastslås att Sverige senast år 2030 ska ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen.  

                                                           
 
8 Prop. 2009/10:155 
9 Regeringskansliet 2010. Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/11771 

http://www.regeringen.se/sb/d/11771
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Figur 2: Funktionsmålet respektive hänsynsmålet ska betraktas som jämbördiga. 

14.7.5 Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram regionala miljömål för 
Östergötlands län som fastställdes 2003. År 2007 skedde en mindre revidering och år 2012 
utvecklades helt nya regionala mål för Begränsad klimatpåverkan till år 202010. Se avsnitt 
7.6 Regionala miljömål för de delmål som direkt rör infrastrukturplaneringen. 

14.7.6 Målkonflikter 
Infrastrukturinvesteringar bidrar till ökad mobilitet och tillgänglighet, vilket skapar 
förutsättningar för snabbare och effektivare resor och transporter. Den största andelen resor 
och transporter sker på väg och Trafikverkets trafikprognoser visar fortsatt trafiktillväxt. 
Resenärer och godstransportörer drar nytta av tillkommande infrastruktur, vilket kan 
generera samhällsekonomisk nytta i form av bland annat kortare restider och minskad risk 
för olyckor. Den minskade restiden som investeringarna ska leda till är viktig bland aspekter 
som gör det samhällsekonomiskt lönsamt att investera i ny infrastruktur. Samtidigt kan ny 
väginfrastruktur generera mer vägtrafik och ökade utsläpp11. Med ökad trafik ökar även 
utsläppen av koldioxid, vilket motverkar riksdagens klimatmål. Här finns tydliga målkonflikter 
                                                           
 
10 En fullständig beskrivning av Östergötlands regional miljömål finns på Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida: 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/index.aspx  
11 Riksrevisionen, 2012 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/Pages/index.aspx


62 
LTP 2018-2029, E-län 

 Dnr: TSN 2017-110, 2018-01-25  
 Ert Dnr: N2017/02312fTIF 
 
mellan miljömål och mål för tillgänglighet, ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och 
kapacitetsutbyggnad. Vidare genererar högre tillåtna hastigheter på vägarna också ökade 
utsläpp av växthusgaser. Dessa målsättningar kan också innebära svårigheter att tillämpa 
fyrstegsprincipen, vars första steg innebär att man ska "överväga åtgärder som kan påverka 
behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt". På samma sätt finns en 
konflikt mellan målen om regionförstoring och ökad arbetspendling (som medför ökade 
persontransporter och medföljande utsläpp) å ena sidan, och klimatmål å andra sidan. Även 
ökad utrikeshandel kan innebära ökade godstransporter och därmed ökad miljöbelastning. 
Det handlar inte bara om utsläpp av växthusgaser utan också om andra luftföroreningar, 
buller, biologisk mångfald, landskapsfrågor m.m. 

14.8 Bedömningsgrunder 
För att kvalitetssäkra samt systematiskt bedöma miljöpåverkan och bidrag till 
måluppfyllelse används bedömningsgrunder, se nedanstående tabell. Bedömnings-
grunderna fastställer: 

• Vad det är i sak som skall bedömas och koppling till miljökvalitetsmål 
• Vilka kriterier som gäller för om betydande miljöpåverkan bedöms ske  

 
Bedömningarna görs med utgångspunkt från listade faktor för varje miljöaspekt  
 
Miljöaspekt: Klimat 
Koppling till miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 

Delaspekter 
Trafikens påverkan Infrastrukturens påverkan Robust planering 
- Trafikutveckling 
- Energieffektivitet inom resp 
trafikslag 

- Klimatpåverkan från 
byggande, drift och underhåll12 

- Lönsamhet i klimatscenario 

Miljöaspekt: Befolkning 
Koppling till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
- Möjligheter för barn att säkert förflytta sig på egen hand 
- Tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning 
- Jämlik tillgång till transportsystemet för personer med funktionsnedsättning 
- Jämställdhet mellan kvinnor och män 
- Balans i utbudet av tillgänglighet i olika geografier utifrån skilda förutsättningar och behov 
- Möjlighet att resa med cykel och till fots 
- Möjlighet att resa med kollektivtrafik 
Miljöaspekt: Människors hälsa 
Koppling till miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 

Delaspekter 
Fysisk aktivitet Buller och vibrationer Trafiksäkerhet 

- Motion genom cykling 
- Motion genom gång 

- Emissioner av trafikbuller - Risk för trafikolyckor 
- Risk för singelolyckor p g a 
ökad cykling 

                                                           
 
12 Trafikverkets kunskapsunderlag och klimatscenario för Energieffektivisering och Begränsad klimatpåverkan. 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-
SE/11668/RelatedFiles/2014_137_trafikverkets_kunskapsunderlag_och_klimatscenario_for_energieffektiviserin
g_och_begransad_klimatpaverkan.pdf 
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Bedömningarna görs med utgångspunkt från listade faktor för varje miljöaspekt  
 

- Risk för olyckor bland gående 
Miljöaspekt: Luft 
Koppling till miljökvalitetsmålet Frisk Luft 
- Transportsektorns emissioner av luftföroreningar 
- Halter av luftföroreningar i tätorter 
- Exponering av luftföroreningar 
Miljöaspekt: Vatten 
Koppling till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 
Myllrande våtmarker, Giftfri miljö 

Delaspekter 
Dricksvattenförsörjning Ekologiska värden Flöden och nivåer 
- Reell förändring av 
vattenkvalitet genom diffus 
förorening 
- Risk för negativ förändring av 
vattenkvalitet genom utsläpp 
vid potentiell olycka 

- Reell förändring av vatten-
kvalitet genom diffus 
förorening via investerings-
åtgärder, driftåtgärder, 
dagvatten 
- Risk för förändring av 
vattenkvalitet genom potentiell 
olycka 

- Risk för skador på byggnader 
och anläggningar med 
grundvattenberoende, 
grundläggning av brunnar för 
vatten och/eller energi-
försörjning samt yt-eller 
grundvattenberoende 
ekosystem 

Miljöaspekt: Mark 
Koppling till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God 
bebyggd miljö, Giftfri miljö 

Delaspekter 
Förorenade områden Skyddsvärda områden 
- Risk för skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljö från förorenade områden 

- Ianspråkstagande eller påverkan på skyddsvärda 
områden 

Miljöaspekt: Landskap – form och rumslighet 
- Landskapsanpassning vid nyinvestering 
- Upprätthållande och/eller utveckling av landskapets utmärkande karaktär och kvaliteter enligt 
Riktlinjens krav 
 
Miljöaspekt: Materiella tillgångar 
Koppling till miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, God bebyggd miljö 

Delaspekter 
Påverkan på areella näringar Uppkomst av avfall i transportinfrastruktur-

hållning 
- Jordbrukets produktionsförmåga 
- Skogsbrukets produktionsförmåga 

- Uppkommet avfall 

Miljöaspekt: Biologisk mångfald, växtliv 
Koppling till miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv 
- Infrastrukturens barriäreffekter och mortalitet 
- Grön infrastruktur 
- Intrång och störning 
- Invasiva arter 
Miljöaspekt: Bebyggelse, forn- och kulturlämningar, annat kulturarv 
- Landskapsanpassning vid nyinvestering 

Tabell 5: Bedömningsgrunder enligt Trafikverkets underlagsmaterial 
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Transporter av kemikalier och farliga ämnen kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö och 
egendom vid transport, och trafikolyckor är en bidragande orsak till spridning av miljö- och 
hälsofarliga kemikalier i mark och vatten. Länsstyrelsen har bemyndigande att 
rekommendera lämpliga vägar för farligt gods. Nedan karta visar rekommenderade vägar för 
farligt gods i Östergötlands län. Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, 
ansvarar även för en rad uppgifter gällande farligt gods. 13  Länsstyrelsen i Östergötlands län 
rapport ”Riskperspektivet på tranporter av farligt gods – känsliga punkter i Östergötland, 
2009” är ytterligare underlag. 14 

 
Karta 19: Rekommenderade vägar för farligt gods i Östergötlands län (källa: Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB) 

Miljöaspekterna illustreras i varsin sektor i rosdiagrammet, figur 3 i avsnitt 14.12.1, för det 
slutliga planförslaget när planen som helt är genomförd d v s på medellång sikt 2030. Högre 
grad av måluppfyllelse innebär att en större del av sektorn är ifylld. Rosdiagrammet ska ses 
som ett redskap för att illustrera en helhet på ett sätt, det är dock minst lika viktigt att i lika 
stor utsträckning ta textbeskrivningarna i beaktning. 

14.9 Sammanfattning av länstransportplanens innehåll och påverkan 
Det regionala utvecklingsprogrammet >2030 för Östergötland, RUP 2030, är den 
gemensamma plattformen för det regionala utvecklingsarbetet i Östergötland. Länstransport-
planen syftar till att de mål, utmaningar och strategier som beskrivs i RUP 2030 ska 
uppfyllas. 
                                                           
 
13 MSBs myndighetsansvar för farligt gods: https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-
gods/Myndighetsansvar-for-transport-av-farligt-gods/ 
14 Känsliga punkter i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Östergötland 2009: 
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/nyheter/2009/Riskperspektiv_transporter_
av_farligt_gods_CDvers.pdf 
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Planeringsramen för Östergötland för perioden 2018-2029 uppgår till ca 1,465 miljarder 
kronor. Ca 750 mkr eller drygt 50 procent avsätts för större investeringar (>25 Mkr), som i 
huvudsak omfattar större väginvesteringar men det ingår även ett antal kollektivtrafik- samt 
GC-åtgärder i objekten. 208 mkr eller 14 procent avsätts för mindre investeringar inkl. 
pottåtgärder för trafiksäkerhet, tillgänglighet, samt GC-åtgärder. Till medfinansiering av 
kollektivtrafikåtgärder, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder längs det kommunala vägnätet 
samt enskilda vägar avsätts 496 mkr, eller 34 procent. Vidare avsätts 12 miljoner kronor för 
genomförande av åtgärdsvalsstudier. För en mer detaljerad beskrivning av länstransport-
planens ingående objekt och potter se avsnitt 12 Planbeskrivning – Ekonomisk samman-
ställning. 

 
Diagram 17: Fördelning av planeringsramen på olika åtgärder enligt förslag, egen bearbetning 
 
Den framtida infrastrukturen kommer med stor sannolikhet vara densamma som idag. 
Planeringen av infrastrukturen handlar därför i första hand om hur den kan utnyttjas mer 
effektivt och kompletteras i önskvärd riktning. Genom att stärka de strategiska pendlings-
stråken, framförallt för kollektivtrafiken, den kraftfulla satsningen på nya resecentrum i 
Norrköping och Linköping samt stora satsningar på GC-vägar förväntar sig Regionen ett antal 
positiva effekter som harmoniserar med såväl de nationella transport-politiska målen som 
regionala mål. 
 
Satsningen på de viktigaste pendlingsstråken, framförallt för kollektivtrafiken, men även för 
biltrafiken ökar möjligheterna för fler att få arbete och tillgång till högre studier. Detta gäller 
för såväl kvinnor som män. Satsningen kommer också att gynna trafiksäkerheten i form av 
färre döda och skadade. Här kan dock förväntas en ökning av klimatpåverkande utsläpp då 
det kommer att leda till en viss ökning av biltrafiken.  
 
Genom satsningen på de viktigaste pendlingsstråken knyts Östergötlands tätorter ännu mer 
samman till en flerkärnig stadsregion.  
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Satsning på nya resecentrum i Norrköping och Linköping med god tillgänglighet för 
kollektivtrafik samt gång och cykel förväntas leda till att marknadsandelen för biltrafiken ska 
minska samtidigt som utbyggnaden av Ostlänken kommer att leda till en positiv regional 
utveckling med fler jobb och ökad sysselsättning.  

Genom att satsa på GC-vägar kommer möjligheten för fler att välja ett mindre klimat-
påverkande transportsätt att förbättras, vilket förväntas leda till minskade utsläpp av 
växthusgaser. Satsningen innebär också en betydande förbättrad trafiksäkerhet.  
 
Genom att skapa goda förutsättningar för utbyggnad av ett regionalt stomlinjenät för 
kollektivtrafiken längs de viktiga pendlingsstråken skapas förutsättningar för att ökat resande 
med kollektivtrafik och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. En ökning av 
kollektivtrafikresandet innebär också förbättrad trafiksäkerhet.  

14.10 Bedömning av planens betydande miljöpåverkan 
Bedömning av planens betydande miljöpåverkan har gjorts för fem alternativ: 

• Ett nollalternativ som beskriver miljöpåverkan från det regionala transportsystemet år 
2030 om planen inte genomförs 

• De tre planinriktningar som under planbyggnadsprocessen som använts som underlag 
för resonemang kring påverkan på funktionsmål och hänsynsmål, samt det slutliga 
förslaget till plan. 

I nollalternativet ökar trafikflödena generellt i länet, vilket bidrar till att öka luftutsläppen. 
Den tekniska utvecklingen motverkar ökningen, men sker inte i tillräcklig utsträckning för att 
de samlade utsläppen ska minska. Nollalternativet bedöms inte förändra miljöförhållandena 
för miljöbalkens miljöaspekter mark, vatten, landskap, biologisk mångfald, bebyggelse/forn- 
och kulturlämningar/annat kulturarv och materiella tillgångar. 

I arbetet med Länstransportplanen har tre olika översiktliga inriktningar tagits fram. Syftet 
med detta har varit att få en rejäl diskussion om planens inriktning. Under framtagandet av 
planförslaget har dessa olika inriktningar presenterat vid olika träffar med de partier och 
kommuner och inom Regionens samrådsstruktur. De tre inriktningar som tagit fram är: 

• Kollektivtrafik samt gång och cykel (där dessa trafikslag prioriteras) 
• Regionala vägstråk och förbifarter (här prioriteras framför allt större nybyggnationer) 
• Balanserad inriktning (samma fördelning som i nuvarande plan mellan nybyggnation 

av vägar och åtgärder som gynnar kollektivtrafik samt gång- och cykel) 

Följande förutsättningar, i form av låsningar i nu gällande LTP (ca 900 Mkr totalt), gäller för 
samtliga alternativa inriktningar: 

• Nybyggnation Rv 32 Borensberg-Ervasteby(Motala) till mötesseparerad 100 km/h 
väg. På går och beräknas klar 2019. 

• Ombyggnation Rv 23/34 Skeda Udde-Rimforsa till mötesseparerad 100 km/h väg. 
Pågår och beräknas klar 2018. 

• Tillgänglighetsåtgärder för kollektivtrafik till nya resecentrum i Norrköping och 
Linköping. Pågår under hela planperioden men merparten efter 2023. 
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• Nybyggnation Rv 35 Linköping-Grebo till mötesseparerad 100 km/h väg, inklusive 
omstigningshållplats vid Grebo samhälle. Vägplan snart klar, byggstart 2020 och klart 
tidigast efter 2025 

• Nya anslutningar Lv 210 till ny förbifart Söderköping för E22. Samordnas med 
byggandet av förbifarten, trolig start 2021/2022. 

• Smärre åtgärder på Lv 131, 206, 209 samt ny bro över Södra stambanan i Linghem. 
Detta är åtgärder som har prioriterats i nuvarande plan. 

• Samma belopp till enskilda vägar och ÅVS/Utredningar som i nuvarande plan. 

14.10.1 Inriktning mot utvecklad kollektivtrafik samt gång och cykel 
Denna inriktning innebär ett ökat fokus på åtgärder som i första hand gynnar kollektivtra-
fiken samt gång och cykel på bekostnad av biltrafiken. Sammantaget går ca 28 procent av 
den ekonomiska ramen till kollektivtrafikåtgärder samt knappt 20 procent till gång- och 
cykelåtgärder. 50 procent av tillgängliga medel läggs på väginvesteringar. Alternativet 
innebär bland annat: 

• En rejäl ökning av anslagna medel till medfinansiering av cykelåtgärder framför allt 
längs det kommunala vägnätet. 

• En ökning av anslagna medel till medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder. Denna 
satsning skulle bland annat innebära att målet i det Regionala trafikförsörjnings-
programmet om anpassning av ett antal hållplatser för funktionshindrade till 2030 
skulle klaras. Vidare kan en rejäl utbyggnad av omstignings/byteshållplatser påbörjas. 

• Minskade anslag till större vägprojekt (>25 Mkr) vilket innebär att exempelvis förbi-
fart Finspång skulle kunna rymmas, i övrigt klaras bara de ”låsta” objekten i 
nuvarande plan. 

• Minskade anslag till mindre vägåtgärder, vilket innebär minskade satsningar på trafik-
säkerhets- och tillgänglighetsåtgärder jämför med nu gällande plan. 

 

 
Diagram 18: Fördelning av planeringsramen på olika åtgärder enligt inriktningsalternativet – ”utvecklad kollektivtrafik samt gång 
och cykel”. 
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14.10.2 Inriktning mot regionala vägstråk och förbifarter 
Denna inriktning innebär ett ökat fokus på åtgärder som i första hand gynnar utbyggnad av 
regionala vägar och förbifarter. Största nytta av denna satsning får således biltrafiken. Sam-
mantaget går ca 70 procent av den ekonomiska ramen till sådana åtgärder och företrädesvis 
till större åtgärder (>25 Mkr). Knappt 30 procent av tillgängliga medel läggs på åtgärder för 
kollektivtrafik samt gång och cykel. Alternativet innebär bland annat: 

• Ökade anslag till större vägprojekt (>25 Mkr) vilket innebär att förutom ”låsta” objekt 
i nuvarande plan skulle kunna bygga exempelvis både förbifart Finspång och Kisa. 

• Anslag till mindre vägobjekt är oförändrade jämför med nuvarande plan. 
• Minskade anslag till medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder vilket innebär att det 

inte finns utrymme för att klara målet om anpassning av hållplatser för funktions-
hindrade. Utrymme saknas också för att påbörja arbetet med utbyggnad av 
omstignings/byteshållplatser. 

• Inriktningen innebär också att det kommer att byggas färre cykelbanor jämfört med 
anslagen i nuvarande plan. 
 

 
Diagram 19: Fördelning av planeringsramen på olika åtgärder enligt inriktningsalternativet – ”regionala vägstråk och förbifarter”. 

14.10.3 Balanserad inriktning 
Denna inriktning innebär en kompromiss av de båda tidigare presenterade förslagen. Sam-
mantaget går ca 60 procent av den ekonomiska ramen till sådana åtgärder och företrädesvis 
till större åtgärder (>25 Mkr). Knappt 40 procent av tillgängliga medel läggs på åtgärder för 
kollektivtrafik samt gång och cykel. Alternativet innebär bland annat: 

• Inriktningen skiljer sig inte nämnvärt mot nuvarande plansatsningen till cykelåtgärder 
föreslås dock i större utsträckning gå till åtgärder längs det kommunala vägnätet där 
potentialen bedöms som störst. 

• Det finns utrymme att bygga förbifart Finspång. 
• Anslag till mindre vägobjekt är oförändrade jämför med nuvarande plan. 
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• Anslagen till kollektivtrafikåtgärder är på samma nivå som i nuvarande plan vilket 
innebär att ett antal hållplatser kan anpassas för funktionshindrade och en viss 
utbyggnad av omstignings/byteshållplatser kan påbörjas. 
 

 
Diagram 20: Fördelning av planeringsramen på olika åtgärder enligt inriktningsalternativet – ”balanserad inriktning”. 

14.10.4 Planens inverkan på skyddade områden enligt Miljöbalken 
I samtliga större väginvesteringar finns skyddade områden i olika skyddsformer som kan 
komma att beröras av planens genomförande. Det handlar främst om områden som ingår i 
kommunala naturvårdsprogram, men i vissa fall även om biotopskyddsområden, natur-
reservat och Natura 2000. Biotopskyddet kan utgöras av särkskilt utpekade områden såväl 
som av generellt skyddade biotoper. 

14.10.5 Åtgärder för att motverka betydande negativ påverkan 
Följande åtgärder i planen ska bidra till att minska den negativa miljöpåverkan från 
transportsystemet: 

• Kollektivtrafikspott, främst för uppbyggnad av regionalt stomlinjenät 
• Gång- och cykelvägspott 
• Pott för miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder 
• Medfinansiering Linköping och Norrköping resecentra samt anslutningar till dessa   
• Pott för bättre planeringsunderlag för t ex fördjupade studier av omstignings-

hållplatser och cykelstrategi 

14.11 Miljöförhållandenas sannolika utveckling utan länstransportplan 
Miljöförhållandenas sannolika utveckling utan planens genomförande beskrivs i 
nollalternativet. Utformningen av nollalternativet bygger på Trafikverkets prognos för 
trafikflöden i Östergötland år 2030 och nationella förändringar av transporternas 
energianvändning enligt Energimyndighetens långsiktsprognos till 2030. Nollalternativet 
bedöms inte förändra miljöförhållandena för miljöbalkens miljöaspekter mark, vatten, 
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landskap, biologisk mångfald, bebyggelse/forn- och kulturlämningar/annat kulturarv och 
materiella tillgångar.  
 
Hur transportsystemet utvecklas, inte minst hur det trafikeras, avgörs till stor del om hur 
samhället utvecklas i övrigt. Att försöka förutsäga utvecklingen är alltså förenat med stora 
osäkerheter. Prognoser utgår från känd kunskap och beslutad politik. Det innebär att 
prognoser inte beskriver en önskad framtid utan hur framtiden antas se ut utifrån den 
kunskap som finns idag om samhällsutvecklingens förändringar genom styrmedel, regelverk, 
m m. I nollalternativet ökar trafikmängderna överlag och i synnerhet på de större nationella 
och regionala vägstråken, se tabell 6, enligt Trafikverkets prognosmodell. Särskilt på E4:an, 
Rv 55 och Rv 32 förväntas ökningen bli omfattande (+45-100 procent) relativt dagens 
flöden. På bl.a Rv 51 norr om Finspång, Rv 35 och Rv 23/34 beräknas ökningen ligga runt 
20-25 procent. Trafiken på E22:an söder om Söderköping beräknas minska något. 
Personbilstrafiken kommer enligt prognosen att öka i en snabbare takt än den tunga trafiken. 
 

Fordon/årsmedeldygn Totalt, nuläge Totalt, 2030 Tung trafik, 
nuläge 

Tung trafik, 
2030 

I Finspång (Rv 51) 4520-9730 5590- 11060 490 550 

Rimforsa – Skeda Udde (Rv 
23/34) 

4900-5190 4620-6200 630 680 

Rv 35 Linköping-Åtvidaberg 4960-6890 6400-8600 420 740 

Rv 51 vid länsgränsen 1800-3360 1880 - 4200  290-410 260-400 

Rv 32 söder och norr om 
Boxholm 

4270-5110 8590-10740 590-630 870-990 

Lv 210, väster och öster om 
Söderköping 

2000 (väster) 
1300-1500 (öster) 

660 (väster) 1370-
1760 (öster) 

230 (väster)5-50 
(öster) 

25 (väster)  20-30 
(öster)  

Runt Kisa (söder och norr) 2840-4990 3960-6100   700 150+520 =680* 

Borensberg-Ervasteby (Motala 5870 6750-8150 660 480 

E4, söder om Norrköping 28160 41570 3970 4540 

E22, Söder om Söderköping 7200 6430 750 740 

Rv 55 söder om Simonstorp 5950 11525 1150 1070 
Tabell 6. Utveckling av trafikflöden för personbilar och tung trafik enligt nollalternativ15 

Enligt Energimyndighetens långsiktsprognos minskar bensinanvändningen med 60 procent 
och dieselanvändningen ökar med 40 procent. Personbilar blir ca 15 procent 
energieffektivare än i dagsläget medan tunga fordon blir 10 procent effektivare. Andelen 
förnybara drivmedel beräknas uppgå till 11 procent.   
 

                                                           
 
15 Flödessiffrorna i tabellen är ej jämförbara med uppgifterna i Trafikverkets samhällsekonomiska kalkyler. 
Mätpunkterna skiljer sig åt. 
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Minskningen av utsläpp som den tekniska utvecklingen i nollalternativet ger, räcker inte för 
att nå de regionala delmålen för begränsad klimatpåverkan som rör transportsektorn. 
Utvecklingen är även långt ifrån den önskvärda för att bidra till det målet för en 
fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Ska målen nås behöver vägtrafikens tillväxt som 
nollalternativet förutspår bromsas och/eller den tekniska utvecklingen ske i en ännu 
snabbare takt.   
 
Internationella studier visar även att den biologiska mångfalden fortsätter att minska om 
inga åtgärder vidtas. En av infrastrukturens allvarligaste påverkan är buller och åtgärder för 
att minska bullret kan ge väsentliga effekter. 
 
I befintlig transportinfrastruktur finns brister sett till hur väl den anpassats till omgivande 
landskap. Det är ett resultat dels av var och hur vägar och järnvägar en gång byggts samt 
hur dessa sedan vidmakthållits och utvecklats. Dels av hur trafik och andra förutsättningar 
utvecklats. Befintlig infrastruktur har en standard som präglas av vad som gällde när den 
byggdes eller byggdes om. Sedan dess har kraven på hänsyn och anpassning skärpts. Ofta 
har även trafiken ökat, hastigheten ändrats och omgivningen i övrigt förändrats. Det innebär 
att krav på landskapsanpassning ökar. Gapet mellan tillstånd och mål är stort.  

14.12 Samlad bedömning av planens miljökonsekvenser 
Bedömningen av planens samlade effekter är en sammanvägning av bedömda enskilda 
åtgärder i genomförande enligt planförslaget. Vidare beskrivs alternativa planinriktningar 
som funnits med under processen med att ta fram planen. Förslaget och de tre inrikt-
ningarna jämförs mot nollalternativets utveckling. Den samlade bedömningen för även 
resonemang om planens miljöeffekter på kort (2022 år) respektive lång (år 2050) sikt. Det 
ska återigen understrykas att det för större investeringar i slutet av planen finns alternativa 
objekt där åtgärdsvalsstudier kommer tas fram för att ligga till grund för att prioritera 
vilket/a objekt som ska genomföras i slutet av aktuell planperiod vid nästa åtgärdsplanering 
(LTP 2022-2033). 

14.12.1 Planförslaget 
Planförslaget har analyserats genom att ta del av bedömda effekter enligt de större 
väginvesteringsobjektens samhällsekonomiska bedömningar. För pottåtgärder används 
samhällsekonomiska bedömningar för typobjekten cykelåtgärder, bytespunkter, ökad andel 
kollektivtrafikresande, anpassning för personer med funktionsnedsättning, samt trimning av 
vägsträcka. Bedömningen av planens objekt och potters påverkan på aktuella miljöaspekter 
redovisas i Bilaga C Miljö- och hållbarhetsbedömning av länsplan 2018-2029.  
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Figur 3. Rosdiagram för planförslagets påverkan på miljöaspekter enligt Trafikverkets indelning. 
 
Flera av de större investeringarna bedöms leda till att ny trafik tillförs, resandet blir mer 
attraktivt genom att tidsvinster skapas och framkomligheten ökar. Det skapar en risk för att 
planförslaget som helhet ger negativ påverkan för målen Begränsad klimatpåverkan och 
Frisk luft. Energianvändningen och koldioxidutsläppen blir högre än i nollalternativet. På 
grund av högre hastigheter ger de större vägåtgärderna på platsen för åtgärden högre 
emissioner av kväveoxider(NOX) och partikelhalter (PM10). Den fortsatt förväntade 
teknikutvecklingen gör dock att på längre sikt kommer miljökvalitetsnormer för framför allt 
kväveidoxider nås. På aktuella vägavsnitt riskeras inga överskridanden, däremot kan det 
generera mer trafik till trängre gaturum i Linköpings och Norrköpings tätort genom att 
vägförbindelser stärks. Både Linköping och Norrköpings tätorter har haft för höga 
partikelhalter vissa år under den senaste 10 årsperioden, de senaste årens uppföljningar 
tyder dock på en positiv trend. Potter för kollektivtrafik, gång- cykel, beteendepåverkan och 
tillgänglighetsåtgärder till nya resecentrum i Linköping och Norrköping reducerar de negativa 
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effekterna. Åtgärderna i planen bedöms ha potential att bidra till måluppfyllelsen om robust 
planering, då samtliga cykel- och kollektivtrafikåtgärder har ett högt bidrag, samt att 
övervägande delen av vägåtgärderna görs i starka regionala busstråk och att de i stora delar 
är funktionella åtgärder även i en framtida förändrad trafikering, genom en 
färdmedelfördelning där kollektivtrafiken tar marknadsandelar från biltrafiken. Elektrifiering 
av vägnätet är ytterligare ett sätt där dagens åtgärder i viktiga stråk är funktionella med 
kompletterande åtgärder för ett framtida hållbart transportsystem. 
 
Som nollalternativet visar uppstår dock den största ökningen av trafikflödena på E4:an. Här 
kan Ostlänken, rätt utnyttjat, få en viktig roll för att flytta resenärer från bil till kollektivtrafik 
längs stråket. Ett vägobjekt ger negativ påverkan på materiella tillgångar genom att en ny 
vägsträckning kommer att ta en del jord- och skogsbruksmark i anspråk. 
 
Förslaget bedöms innebära negativ inverkan på miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- 
och djurliv. Flera av åtgärdsförslagen inkräktar direkt eller indirekt på områden med 
naturvärden. Miljömålet Ett rikt odlingslandskap får viss negativ påverkan genom breddning 
av vägar och vid eventuella nya vägsträckor.  
 
Målet God bebyggd miljö påverkas positivt i flera delar av förslaget. Åtgärderna innebära att 
bullernivåerna sänks för ett antal boende, färre skadade och dödade i trafiken, samt ökade 
möjligheter till aktivt resande. Förslaget bedöms ge balans i utbudet av tillgänglighet i olika 
geografier och utifrån skilda förutsättningar och behov. Möjligheten att resa hållbart för fler 
görs genom satsningar på utveckling av gång- och cykelvägnätet och kollektivtrafiknätet t ex 
omstigningshållplatser, och ökad tillgänglighet till nya stationerna i Linköping och 
Norrköping. Vägåtgärderna minskar restiden för såväl bussresenärer som de som har behov, 
utifrån andra förutsättningar, att använda bilen del av resan t ex boende på landsbygden. 
 
Att utveckling av transportinfrastrukturen använder resurser och markområden är 
oundvikligt. Trots att sammanställningen av de samlade effektbedömningarna bilaga C för 
planen inte påvisar risk för uppkomst av avfall bedöms fokusområdet ”Materiella tillgångar” 
som helhet ha negativ påverkan, men relativt liten sådan. För att säkerställa vattenresurser 
bedöms planförslaget innehålla åtgärder som totalt sett har potential att bidra i en positiv 
riktning. 
 
Investeringar i nya sträckningar riskerar att ge negativ inverkan på skyddsvärda områden. 
Denna är dock beroende på hur stor hänsyn som faktiskt tas i senare planeringsskeden. 
Däremot har investeringar i befintliga sträckningar potential att minska befintlig negativ 
inverkan på skyddsvärda områden genom att infrastrukturens prestanda kan antas 
förbättras. Generellt för förorenade områden om de förekommer är att de vid investeringar 
hanteras så att situationen förbättras. För fokusområde ”Mark” i rosdiagrammet figur 3 ovan 
har därför planförslaget bedömts ha potential att bidra till måluppfyllelse.   
 
Genom att vägar ges en bättre standard med färre korsningar minskar risken för en olycka 
med farligt gods. RV:s 34 nya dragning innebär att vägen kommer längre ifrån sjön Boren. 
Målet Levande sjöar och vattendrag bedöms få viss positiv påverkan. För målet Grundvatten 
av god kvalitet, Giftfri miljö bedöms förslaget ha potential att bidra till måluppfyllelse. 
 
Prognosen är att trafiken ökar såväl i nollalternativet som i planförslag och därmed utsläpp 
av gödande och försurande kväveföroreningar. För målen Ingen övergödning och Bara 
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naturlig försurning bedöms det finnas risk att måluppfyllelsen motverkas men att påverkan 
inte är betydande. 

14.12.3 Planinriktning ”Utvecklad kollektivtrafik samt gång och cykel” 
(miljöalternativet beskrivet i föregående plan) 
Inriktningen innebär i jämförelse med aktuellt planförslag en ytterligare förskjutning mot 
rena satsningar på hållbara transporter. Skillnaden är inte stor i jämförelse med planförslaget 
och innebär inte att något miljömål går från att vara negativ till att bli positiv i sin 
måluppfyllelse, eller vice versa. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Levande 
skogar, Ett rikt växt- och djurliv, samt Ett rikt odlingslandskap bedöms bli något mindre i sin 
negativa påverkan i måluppfyllelse i jämförelse med planförslaget. Samtidigt nås inte lika 
positiva effekter på trafiksäkerhet, buller och regionintegrering som är kopplat till miljö-
aspekterna Befolkning, Människors hälsa, och miljömålet God bebyggd miljö.  

14.12.2 Planinriktning ”Regionala vägstråk och förbifarter” 
Inriktningen innebär ökad satsning på vägåtgärder och förbifarter i förhållande till aktuellt 
planförslag och även i jämförelse med den nu gällande Länstransportplanen 2014-2025. 
Denna inriktning innebär förstärkt negativ påverkan på måluppfyllelsen för miljömålen 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, samt Ett rikt 
odlingslandskap. Trafiksäkerhetseffekten bedöms bli högre däremot gynnas aktivt resande 
mindre och åtgärder för att funktionshinderanpassa hållplatser blir färre d v s några aspekter 
inom Befolkning och Människors hälsa gynnas och andra missgynnas av inriktningen. Den 
sammanvägda skillnaden för miljömålet God bebyggd miljö bedöms bli något mindre positiv i 
sin måluppfyllelse i jämförelse med planförslaget.  

14.12.4 Planinriktning ”Balanserad inriktning” (jämförbar med LTP 2014-2025)  
Denna inriktning innebär samma fördelning av medlen som i gällanade plan d v s LTP 2014-
2025. Succesivt har de senaste planernas medel för större vägåtgärder minskat och i 
Länsplan 2010-2021 var större väginvesteringar 65 % av planeringsramen. Inriktningen 
innebär i jämförelse med aktuellt planförslag en något högre satsning på vägåtgärder och 
något lägre andel medel för de hållbara transporterna.  Denna inriktning innebär en liten 
förstärkning i den negativ påverkan på måluppfyllelsen för miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, samt Ett rikt 
odlingslandskap. Den sammanvägda skillnaden för miljömålet God bebyggd miljö bedöms bli 
oförändrad, några aspekter gynnas och andra missgynnas av inriktningen. 

14.12.6 Planens betydelse för ett långsiktigt hållbart transportsystem (2050) 
För att uppnå ett långsiktigt hållbart transportsystem bör åtgärdsplaneringen bidra till att: 

• Energiintensiva trafikslag minskar 
• Andelen mer hållbara transportsätt främjas 
• Den infrastruktur som byggs blir mer miljöanpassad, samt användbar i ett system 

med fossilfria fordon 
 
Det bedöms som osäkert ifall länstransportplanen skapar förutsättningar till långsiktig 
hållbarhet i transportsystemet. Planförslaget innehåller åtgärder som både gynnar och 
missgynnar det transportpolitiska hänsynsmålet, och betydelsen av dessa är svåra att väga 
mot varandra. Planförslaget är dock miljömässigt ett steg framåt jämfört med föregående 
länstransportplan, som i sin tur även den tog ett steg i den riktningen. Planen innebär att 
incitament till ökad efterfrågan på transporter skapas på flera håll. Ostlänken och åtgärder 
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kopplade till denna skapar en stor potential bortom 2030 för överflyttning av bil- och 
flygresenärer till tågtrafik, liksom för överflyttning av gods.  
 
Den tekniska utvecklingen kommer att ha stor betydelse för transporternas långsiktiga 
miljöpåverkan. Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, Trafikverket, Transport-
styrelsen och Trafikanalys är dock överens om att en teknisk utveckling inte räcker för att 
nå energi- och klimatmål ensamt.16 De tre nödvändiga delarna för omställningen av 
transportsystemet är: transporteffektivt samhälle, fordon, drivmedel. De tre områdena 
kommer behöva ges olika stort fokus i staden respektive landsbygden. Åtgärder för ett 
transporteffektivt samhälle har särskilt stor potential i urbana miljöer där förutsättningar är 
goda för överflyttning mellan trafikslag och där bebyggelseplanering kan bidra till minskad 
efterfrågan på bilresor. På landsbygden kommer större vikt behöva läggas vid 
energieffektiva fordon och förnybara drivmedel. 
 
Det är därför nödvändigt att kommande åtgärdsvalsstudier uppmärksammar risken för ökat 
transportberoende och det är utifrån målbilden naturligt att andelen medel som avsätts till 
gång- cykel-, och kollektivtrafikåtgärder succesivt stärks relativt andelen medel som går till 
väginvesteringar. Ökad medelstilldelning till dessa ändamål skulle stärka förutsättningarna 
att uppnå långsiktig hållbarhet. Sannolikt finns ett utbud av mer energieffektiva fordon 
som drivs på förnybara drivmedel till 2040. Detta förväntas också få positiva effekter på 
sikt för buller- och luftkvalitetsproblem i tätorter om det kombineras med åtgärder som 
begränsar utvecklingen av trafikarbetet. En stor del av trafikarbetet sker i befintligt 
transportsystem och utveckling bör utgå från att effektivisera användningen av det 
befintliga. Bebyggelseplaneringen har inverkan på vilken infrastruktur som byggs. 
Bebyggelseplanering behöver därför ske så att den trafikutveckling som den generera 
medverkar till att både klimatmål och övriga samhällsmål kan nås. Utöver den fysiska 
strukturen är det nödvändigt att skapa incitament till förändringar, där ekonomiska och 
administrativa styrmedel är en nödvändig del, för att bl. a uppnå de utsläppsnivåer som 
Sverige satt upp för 2045.  

14.12.7 Planens betydelse på kort sikt (2022) 
Planens första del väger tungt i vägobjekt. Påbörjade objekt väg 34 Borensberg-Ervasteby 
(2+1) och väg 23/34 Rimforsa – Skeda Udde (2+1) beräknas klara till 2020. Först därefter 
finns större medel för gång, cykel- och kollektivtrafikåtgärder, då cykelåtgärder, funktions-
hinderanpassning av hållplatser, framkomlighetsåtgärder för anslutning till Norrköpings 
respektive Linköpings resecentrum bl a kan påbörjas i större omfattning. På kort sikt väger 
objekt för uppfyllelse av funktionsmålet regionintegrering över och detta innebär en större 
negativ påverkan på hänsynsmålet på kort sikt än på medellång och lång sikt. 

14.12.8 Strategiska val i planeringsarbetet 
Hur medlen i länstransportplanen fördelas mellan olika transportslag är ett viktigt instrument 
för att bidra till ett miljömässigt hållbart transportsystem. En högre andel medel till 
kollektivtrafik-, gång/cykel- och beteendepåverkansåtgärder bidrar till överlag mer positiva 
miljöeffekter. Dessa åtgärder är även gynnsamma ur ett folkhälsoperspektiv. Kollektivtrafiks-, 
gång/cykel-, och beteendepåverkansåtgärder medför sällan några nya ingrepp i natur- och 
landskapsområden. 
 

                                                           
 
16 http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/strategisk-plan-for-hur-transportsektorn-ska-bli-fossilfri/ 
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Knappt 50 procent av investeringarna i planen avsätts till större väginvesteringar17  som 
endast i sällsynta fall bidrar till en överlag positiv miljöpåverkan, och då framförallt för 
miljöaspekter som rör tätorts- och boendemiljö. Miljönyttan, som en omfördelning av medlen 
innebär, måste vägas mot andra samhällsekonomiska värden, bland annat fortsatt region-
integrering och ökad trafiksäkerhet. Planen i fråga riktar sig mot en snabbare omställning av 
transportsystemet än vad tidigare plan gjort genom att medlen i planen i större utsträckning 
avsatts för kollektivtrafik, gång och cykel. Kommande planer har samma möjlighet att bidra 
till minskad miljöpåverkan på motsvarande sätt. Det ska tilläggas att många andra planer, 
program och policys (nationella, regionala, kommunala) påverkar formuleringar och fördel-
ning av länstransportplanens medel. Det betyder att länstransportplanen redan från början 
har en begränsad möjlighet att styra mot olika miljöpåverkan, och förändringar i planernas 
inriktning är således beroende av dessa kringliggande planer, policys och program. På den 
strategiska nivån finns det alltså möjlighet att styra investeringar mot hållbara transport-
medel, men potentiellt kan planen även i viss utsträckning styra mot ett minskat behov av 
transporter (åtminstone avseende antal resor/reslängd per person). 
 
I valet av åtgärder finns en möjlighet att välja alternativa utformningar och därigenom en 
ytterligare möjlighet att motverka betydande miljöpåverkan i ett genomförandeskede. Denna 
nivå ligger utom planens räckvidd och hanteras inom MKB i senare planläggningsskeden för 
respektive åtgärder. Exempelvis kan planfria korsningar eller faunapassager byggas för att 
minska barriäreffekter. Dagvattensystem kan utformas för att minimera utsläpp till omgiv-
ande vatten och mark. Vidare kan exempelvis trafiksäkerhetsåtgärder för väg uppnås genom 
mötesseparering (breddning av väg och mitträcken), ett annat sätt är hastighetssänkande 
åtgärder vilket skulle medföra mindre miljöpåverkan. I Trafikverkets förslag till hastighets-
anpassning18 för Östergötlands län vid aktuell planperiods slutår 2025, avseende 
ombyggnadsåtgärder som medför höjd hastighetsgräns respektive förslagna sänkta hastig-
hetsgränser, visar totalanalysen på positiva resultat på såväl trafiksäkerhet, restider som 
CO2-utsläpp. 

14.12.9 Problem vid sammanställande av miljökonsekvensbeskrivningen 
Överlag saknas tillförlitliga analysmetoder för att kunna göra bedömningar med högre 
säkerhet. En central fråga som har diskuterats i miljöbedömningsprocessen är om och i 
vilken storleksordning skapade tidsvinster genererar ny trafik. Ytterligare kunskap och 
diskussion om fenomenet, kallat inducerad trafik och klimatsmart fysisk planering, behöver 
utvecklas. Tydligare stöd från nationella myndigheter (Trafikverket, Naturvårdsverket, 
Boverket, Energimyndigheten) kommer behövas för en snabbare omställningstakt till hållbara 
transporter. 
 
Planen är förknippad med ytterligare en rad osäkerheter bl. a följande:  

• Den faktiska fördelningen av medel och prioriteringen mellan åtgärder sker successivt 
genom inriktningsbeslut  

• Ett stort antal utpekade brister saknar specifikt avsatta medel för åtgärdande  
• Oklart vilka åtgärder som utrednings- och utvecklingspotten leder till under och efter 

planperioden  
• Oklart hur olika samhällsförändringar så som digitalisering och teknisk utveckling 

kommer att påverka   
                                                           
 
17 Investeringar från gång/cykel- och kollektivtrafikspotten samfinansieras med kommunerna. Det gör att den 
”egentliga” andelen som går till större väginvesteringar är mindre än vad som kan uttydas i diagrammet. 
18 http://www.trafikverket.se/hastighetsremiss 
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• Oklart hur trender och generella beteendeförändringar, exempelvis när det gäller 
miljömedvetenhet, kommer att påverka utfallet av planen  
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Bilaga A1, Rv 34 Borensberg-Ervasteby 
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Bilaga A2, Rv 23/34 Rimforsa-Skeda Udde 
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Bilaga A3, Rv 35 Hackefors-Vårdsberg  
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Bilaga A4, Rv 35 Sandtorpet-Grebo-Rösten  
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Bilaga A5, Rv 51 Förbi Finspång  
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Bilaga A6, Lv 210, Skärgårdslänken (ingår i SEB för E22 
förbifart Söderköping) 
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 Bilaga B1 Kommunala önskemål om åtgärder inom 
Trimningsåtgärder, totalt 160 Mkr under perioden 
Nedan följer en sammanställning av kommunala önskemål som framförts i samband med de 
kommunträffar som genomfördes i september avseende åtgärder för trafiksäkerhet och ökad 
tillgänglighet. Önskemålen har inte varit föremål för någon prioritering. 
 
• Lv 206 Vadstena-Skänninge-Mantorp, trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder 
• Lv 131 Tranås-Österbymo, trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder 
• Lv 209 Norrköping-Östra Husby-Arkösund, trafiksäkerhetsåtgärder 
• Lv 212, Valdemarsvik-Fyrudden, trafiksäkerhetsåtgärder. 
• Lv 215, Finspång-Falla-Skärblacka-Kimstad-E4, trafiksäkerhetsåtgärder 
• Rv 34, ombyggnad av trafikplats Malmen 
• Lv 1050 Motala-Fornåsa-St Sjögestad, ombyggnader för ökad trafiksäkerhet 
• Lv 818, fortsatt upprustning Börrum-Finnkroken för ökad trafiksäkerhet 
• Lv 501, ny anslutning till E4 vid Östgötaporten 
• Lv 801, ny bro över Göta kanal vid Vännerberga, omledningsväg för E22 
• Lv 210, breddning sträckan Lagnö-Tyrislöt för ökad trafiksäkerhet 
• E4, anslutning från E4 till Bråvallaområdet 
• E22, anslutning från E22 till Brånnestad 
• Lv 903, trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan från E4 till Kolmårdens djurpark, 

framförallt genom Krokeks samhälle och vid infarten till djurparken 
• Lv 211, Borensberg-Kvarn, trafiksäkerhet 
• E4, Östra Staby, ny anslutning till Gärstad och Ekängen 
• Lv 881 Djurövägen, trafiksäkerhet 
• Lv 891, 903 E4-Djurparken via Jönåker, trafiksäkerhet och tillgänglighet 
• Lv 911 Kvarsebo-Nävekvarn, trafiksäkerhet och tillgänglighet 
• Rv 51 Finspång-Svennevad, trafiksäkerhet främst tung trafik, ÅVS genomförd 
• Rv 35 Åtvidaberg-länsgränsen, trafiksäkerhet för 80 km/h 
• Lv 731 Åtvidaberg-Falerum, trafiksäkerhet 
• Rv 32 Mjölby-Boxholm-länsgränsen-Sommen, trafiksäkerhetsåtgärder 
• Lv 919 Ödeshög-Vadstena-Motala, trafiksäkerhetsåtgärder för bibehållen hastighet 
• Lv 503/1009 Ödeshög-Tranås, trafiksäkerhetsåtgärder 
• Planskild korsning med S Stambanan i Mantorp 
• Ny anslutning från Lv 919 till företagsparken vid E4 
• Lv 944 Vadstena-Hov-Väderstad, trafiksäkerhetsåtgärder 
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Bilaga B2: Kommunala önskemål om åtgärder inom GC-
potten längs statligt vägnät, totalt ca 30 Mkr under perioden 
Nedan följer en sammanställning av kommunala önskemål som framförts i samband med de 
kommunträffar som genomfördes i september avseende åtgärder för gång och cykel längs 
det statliga vägnätet. Önskemålen har inte varit föremål för någon prioritering. 
 
• Lv 799, GC-väg Vrinnevi i Norrköping-Djurtorp-V Husby. 
• Lv 716, GC-väg Hjulsbro i Linköping-Vårdsberg. 
• Lv 796, GC-väg Tallboda-Linghem-Gistad. 
• Rv 34, GC-åtgärder gamla vägen i samband med nybyggnad. 
• Lv 636, GC-väg Mantorp-Sjögestad. 
• Lv 942, GC-väg Mjölby-Hogstad-Väderstad 
• Lv 1120, GC-väg Kungsbro-Björkö. 
• Lv 881, Djurövägen GC-väg. 
• Rv 50, GC-väg Motala-Vadstena-Alvastra. 
• Lv 1032, GC-väg Rappestad-Vikingstad. 
• Lv 757, GC-väg delar av sträckan Vårdsberg-Linghem. 
• Lv 210, GC-väg sträckan V Husby-Söderköping. 
• Lv 210, GC-väg Söderköping-Mogata 
• Lv 2010, GC-väg Lagnö-Tyrislöt 
• Lv 1030, GC-väg Skäggetorp-Malmslätt 
• Lv 636, GC-väg Vikingstad-Mjärdevi 
• Rv 50, GC-väg Motala-Nykyrka 
• Lv 1177, GC-väg Kvillinge k:a-Jursla 
• Rv 32, GC-väg Vadstena/Motala-Fivelstad-Skänninge 
• Lv 215, GC-väg Skärblacka-Ljusfors 
• GC-väg längs gamla Riksettan Valdemarsvik-Gusum-Ringarum (gamla banvallen) 
• GC-väg Ödeshög-Gränna 
• Rv 32, GC-väg Mjölby-Boxholm-Sommen-Tranås 
• GC-bro över Motala ström och Göta kanal i Borensberg 
• Lv 131, GC Österbymo-Asby 
• Lv 134, GC Österbymo-Rydsnäs 
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Bilaga C: Miljö- och hållbarhetsbedömning av länsplan 2018-
2029 

  

Trafiksäkerhet

Buller och vibrationer

Fysisk aktivitet

Befolkning

Trafikens påverkan

Infrastrukturens påverkan

Robust planering

Luft

Dricksvattenförsörjning

Ekologiska värden

Flöden och nivåer

Förorenade områden

Skyddsvärda områden

Landskap – form och rumslighet

Påverkan på areella näringar

Uppkomst av avfall i 
transportinfrastrukturhållning

Biologisk mångfald, växtliv

Bebyggelse, forn- och 
kulturlämningar, annat kulturarv

        Människors hälsa
                Klimat

              Vatten
           Mark

Materiella tillgångar
Rv 34 Borensberg-Ervasteby (Motala)

+
+

potential
-

+
 -

-
-

Rv 23/34 Skeda Udde-Rimforsa-Kisa (2+1), delen Skeda Udde-Rimforsa
+

potential
-

 -
Lv 210 nya anslutningar till E22 förbifart Söderköping (inkl GC)

potential
 -

Rv 35 etapp 1 Hackefors-Vårdsberg, inkl GC (Lkp medfinans 15 Mkr)
+

+
+

potential
-

-
-

-
Rv 35 etapp 3 Sandtorpet(Bankekind)-Grebo-Rösten, inkl omstigning Grebo*

potential
-

Rv 51 genom Finspång (58 Mkr totalt), hela
+

+
+

potential
+

-
-

Trafiksäkerhet och framkomlighet
potential

inkl GC längs statligt vägnät (50 % kommun) 
+

Utveckling kollektivtrafik längs statligt vägnät
+

+
+

++
+

Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät RC Norrköping/Linköping 
+

+
+

++
RC Norrköping/Linköping inkl anslutning till dessa

+
+

+
++

Anpassning av hållplatser till funktionshindrade 
++

+
Mindre kolltrafikobjekt, inkl bytespunkter

 +
+ 

+
++

+
Ts- och miljöåtgärder längs kommunalt vägnät, främst gc

+ +
++

+
+

+
Enskilda vägar (drift)

 Positivt bidrag
 Negativt bidrag

Inget bidrag
+

 Positivt
-

 Negativt 
 Bedöms inte fn

++
 Mycket positivt

potential
Potential att med kompletternade åtgärder 

* Omstigningshållplatsen ej beaktad i nuvarande SEB
vara lönsammma i klimatscenario 
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Bilaga D: Ekonomisk plan LTP 2018-2029, 1,465 Mdr kronor 
 

 
 

     
 
 

Ekonomisk plan LTP 2018-2029, 1 465 Mkr
Åtgärder År 1-3 År 4-6 År 7-12 TOTALT

2018-2020 2021-2023 2024-2029 2018-2029
Större investeringar > 25 Mkr 0
Rv 34 Borensberg-Ervasteby (Motala), resterande 215 215
Rv 23/34 Skeda Udde-Rimforsa-Kisa (2+1), delen Skeda Udde-Rimforsa, resterande 62 62
Lv 210 nya anslutningar till E22 förbifart Söderköping (inkl GC) 32 32
Rv 35 etapp 1 Hackefors-Vårdsberg, inkl GC (Lkp medfinans 15 Mkr) 10 80 90
Rv 35 etapp 3 Sandtorpet(Bankekind)-Grebo-Rösten, inkl omstigning Grebo 80 66 146
Rv 51 genom Finspång 64 64
Större indentifierade brister (avsatta medel): 141 141
Pendeltågstation i Malmslätt, inkl kollektivtrafikanslutning Mjärdevi/Universitetet (ÅVS 2018-2020) X
Rv 35 etapp 2 Vårdsberg-Sandtorpet(Bankekind) X
Rv 23/34 genom Kisa (ÅVS genomförd-förbifart 149 Mkr) X
Lv 903/604 Bristande framkomlighet Krokek (ÅVS påbörjas 2017) X
Rv 32 Mjölby-Boxholm-Sommen (ÅVS om TS och framkomlighet görs 2018-2020) X
Rv 35 etapp 4 Rösten-Åtvidaberg (ÅVS om TS och framkomlighet görs 2018-2020) X
Rv 34 Borensberg-St Sjögestad (ÅVS om TS och framkomlighet görs 2018-2020) X

Total kostnad, större investeringar 287 192 271 750

Trimningsåtgärder
Trafiksäkerhet och framkomlighet (inkl GC 50 % kommun) längs statligt vägnät 10 50 100 160
Utveckling kollektivtrafik längs statligt vägnät 3 5 12 20
Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät för tillgänglighet till RC i Norrköping/Linköping 5 10 13 28

Total kostnad, trimningsåtgärder 18 65 125 208

Statlig medfinansiering, enligt förordning
KOLLEKTIVTRAFIK 
 - RC Norrköping/Linköping inkl anslutning till dessa 5 40 127 172
 - Anpassning av hållplatser till funktionshindrade 5 20 75 100
 - Mindre kolltrafikobjekt, inkl bytespunkter 5 12 25 42
TS- OCH MILJÖÅTGÄRDER LÄNGS KOMMUNALT VÄGNÄT; FRÄMST GC 5 35 105 145
ENSKILDA VÄGAR 9 9 18 36
Total kostnad, stalig medfinansiering 29 116 350 495

Medel för genomförande av åtgärdsval/utredningar 3 3 6 12

Summa 337 376 752 1 465

Förväntad ekonomisk ram 337 376 752 1 465
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