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Förord 

Detta är Trafikverkets Genomförandeplan för åren 2022–2027. Planen  
omfattar en sexårsperiod och den revideras årligen.

Planen visar de åtgärder som Trafikverket planerar att genomföra under 
perioden och som kommer att ha väsentlig inverkan på transportsystemet. 
De nu gällande långsiktiga planerna för åren 2018–2029, nationell plan för 
transportsystemet och länsplaner för regional infrastruktur, är grunden för 
Genomförandeplanen. Trafikverket har valt att i planen visa de åtgärder  
som har störst konsekvenser för transportsystemet, både utifrån vilka  
konsekvenser som åtgärderna ger när de är genomförda och den påverkan 
på trafiken som kan uppkomma när de genomförs. Syftet är att externa  
intressenter ska få kännedom om kommande åtgärder och effekterna av  
dessa, bland annat som underlag för sin egen planering.

Borlänge i mars 2022

Stefan Engdahl

Chef för verksamhetsområde Planering
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Läsanvisning

Åtgärderna som visas är ett urval av planerade åtgärder baserat på de åtgärder 
som har störst konsekvenser för transportsystemet, både de konsekvenser 
som åtgärderna ger när de är genomförda och den påverkan på trafiken som 
kan uppkomma när de genomförs.

Information om Trafikverkets samlade planering finns på Trafikverkets 
hemsida www.trafikverket.se.

Information om specifika åtgärder:  
http://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/

Alla start- och sluttidpunkter som anges i dokumentet är preliminära och 
bygger på att tillstånd och beslut fattas enligt tidplan. Informationen om 
åtgärderna de första åren har en högre säkerhet än resterande år.

Från sidan 55 och framåt redovisas planerade åtgärder för utvalda flöden  
i järnvägssystemet respektive vägnätet mer detaljerat där även trafikala 
konsekvenser framgår.

För storstadsområdena Göteborg och Stockholm görs en särskild  
beskrivning.

På sid 146 finns en begreppslista med förklaringar.

https://www.trafikverket.se
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Projekt/
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Inledning

Genomförandeplanen utgår från gällande nationell plan för transport-
systemet 2018–2029, beslutade länstransportplaner och andra politiska 
beslut som påverkar transportinfrastrukturen. (Det förslag till nationell  
plan för transportsystemet 2022–2033 som kommer att beslutas under  
våren/sommaren 2022 har inte beaktats i planeringen.)

Genomförandeplanen är 6-årig och syftar till att överbrygga avståndet  
mellan den långsiktiga planeringen och den korta och medellånga plane-
ringen. Genomförandeplanen är också en pusselbit som bidrar till att vi 
uppfyller kraven som ställs i EU-direktiv (SERA) om att samråd ska göras 
med berörda företag, organisationer och myndigheter i samband med att 
verksamhetsplan för järnväg upprättas. Planen har fokus på hur transport-
systemet förändras och hur de som använder systemet påverkas.

Genomförandeplanen är trafikslagsövergripande och omfattar åtgärder  
på det statliga transportsystemet inklusive åtgärder med statlig  
med finansiering. Informationen om åtgärderna de första åren har en  
högre säkerhet än de efterföljande åren.

Genomförandeplanen omfattar de mest trafikstörande åtgärderna eller  
andra prioriterade åtgärder och deras konsekvenser, särskilt på de speciellt 
utpekade vägstråk eller järnvägsflöden. Detta medför att till exempel  
miljöåtgärder, som syftar till att minimera påverkan på omgivningen,  
inte redovisas i någon stor omfattning då dessa inte medför stora trafikala 
konsekvenser. Planen utgår från den koordinering som skett utifrån ett  
genomförande och trafikalt perspektiv, samt den förankring som skett  
med järnvägsbranschen i den strategiska dialogen om banarbeten. Den ger 
också stöd för en fortsatt samplanering och den fortsatta dialog som sker 
med järnvägsbranschen inför planering av banarbete. 

Figur 1 
Från ägarens mål till genomförande.
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Utgångspunkter

Nu gällande långsiktiga planer för transportsystemet fastställdes 2018, vilka är 
utgångspunkten för Genomförandeplanen. Förändringar i omvärlden kan ställa 
nya eller förändrade krav på Trafikverkets verksamhet under planperioden. 
Här beskrivs fem trender i transportsystemet, som identifierats i Trafikverkets 
omvärldsanalys 2018.

Trender i omvärlden
• Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transportsystem.  

Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt högre grad av automation  
i transportsystemet. Informationsmängderna ökar, vilket kommer att kunna 
ge nya typer av beslutsstöd och tjänster.

• Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps.  
Allt större krav ställs från olika aktörer på att transportsystemets  
klimatpåverkan ska minska och fossila drivmedel fasas ut. 

• Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transportmöjligheter.  
Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och urbanisering, tillsammans 
med ökad välfärd och global handel, bidrar till ett ökat tryck på transport-
systemet – både vad gäller personresor och godstransporter.

• Transportsystemet integreras alltmer i samhällsutvecklingen.  
Det blir allt tydligare att utvecklingen av transportsystemet har en central 
roll för att möta flera av de samhällsutmaningar vi står inför. Det handlar  
till exempel om klimatpåverkan, bostadsförsörjning, arbetsmarknad,  
integration, jämställdhet, säkerhet och trygghet samt transportförsörjning  
i hela landet.

• Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta transportsystem.  
Kraven ökar på att kunna upprätthålla funktionaliteten i systemet även  
vid extrema vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt med ökad  
digitalisering i transportsystemet ökar även behovet av informationssäkerhet 
och säkerhetsskydd. 

Covid-19-pandemin har stor påverkan på transportefterfrågan. Särskilt tydligt 
märks detta inom flyget, och effekterna har även varit påtagliga inom kollektiv-
trafiken. Pandemin stärker redan pågående trender, till exempel distansarbete, 
digitala möten och e-handel, vilket talar för att vissa effekter kan bli bestående. 
Det är dock osäkert vilka de långsiktiga effekterna blir på framtida efterfrågan 
och utbud av transporter. Osäkerhetsfaktorerna handlar om hur ekonomin  
och sysselsättningen påverkas, men även om kvarstående beteendeförändringar 
som kan minska efterfrågan av personresor, främst i form av arbets- och  
tjänsteresor. Även transportmönster för godstransporter kan komma att  
förändras, till exempel genom den ökande e-handeln, ökad egen lagerhållning  
med minskat beroende av leveranser just-in-time eller att tillverkning flyttas 
närmare marknaden.
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Politiska inriktningar
• Godstransportstrategi som ger uttryck för tydliga ambitioner att  

främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Samtidigt  
ska transporter inom varje trafikslag effektiviseras i syfte att förbättra  
näringslivets konkurrenskraft. Ett exempel på detta är att en allt större 
andel av vägnätet upplåts för 74 tons lastbilar.

• Ökade ambitioner att underhålla och utveckla järnvägssystemet.  
T.ex. att analysera och intensifiera planering av kapacitetshöjande  
åtgärder i Norrland, samt att påbörja utbyggnad av nya stambanor så  
att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman.

• Intensifiering av arbetet med att elektrifiera transportsektorn. Kraftfulla 
åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare 
takt än hittills för att i princip vara nere på noll 2045. Det handlar om 
transporteffektivitet, hållbara förnybara drivmedel och effektiva fordon. 
Elektrifiering av vägtransporterna är en viktig del i arbetet, vilket  
inledningsvis kommer att ske i form av utbyggnad av pilot för elvägar. 

• Nystart för Nollvisionen, trafiksäkerhetsarbetet intensifieras med delmål 
att nå de nya trafiksäkerhetsmålen för 2030.

• Hållbara stadsmiljöer, stadsmiljöavtal för att främja ökad andel 
kollektivtrafik och cykel, vilket nu utökats till att även gälla hållbara  
godstransportlösningar.

• Samhällsutmaningar i nationell plan

› Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

› Investeringar för ett ökat bostadsbyggande.

› Förbättra förutsättningarna för näringslivet.

› Förstärka sysselsättningen i hela landet.

› Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter.

› Ett inkluderande samhälle.

Förändrade behov som ställer krav på transportsystemet
Samhället och kraven på transportsystemets fysiska utformning och  
funktionalitet förändras ständigt och i allt högre takt. Vägar och järnvägs 
ursprungliga funktion kan ändras över tiden, vilket ställer krav på flexibilitet 
och snabbhet i planeringen. Exempel på förändrade behov i samhället som 
ställer krav på förändring eller anpassning av eller i transportsystemet är 
bland annat:

• Nya eller förändrade och utökade regionala järnvägstrafiksystem för att  
t.ex. kunna tillgodose önskemål om utvidgning av arbetsmarknadsregioner 
och erbjuda attraktiva pendlingsmöjligheter till arbete och utbildning.

• Förändrade handelsmönster eller nya etableringar av godsterminaler  
för hantering av intermodala transporter som ger upphov till nya eller 
förändrade godstransportflöden.

• Satsningar på ny fordonsteknik som ställer förändrade krav på  
infrastrukturen.

• Ambitioner att effektivisera godstransporter generellt på väg, järnväg  
eller inom sjöfarten som innebär att kunna transportera mer gods  
i befintliga transporter genom t.ex. längre lastbilar eller tåg eller att  
kunna angöra hamnar med större fartyg.
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Trafikutveckling
Både person och godstransportarbetet förväntas öka. Ökningen bedöms 
bli störst för godstransporterna. Vägtrafiken förväntas fortsatt dominera 
för persontransporterna medan godstransporterna bedöms vara mer jämt 
fördelade på trafikslagen.
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Figur 2 
Transportarbete Persontrafik, (Index 2017=100)*.
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Figur 3 
Transportarbete Godstrafik, (Index 2017=100)*.

*För denna figur gäller statistik 1990–2012 + Tillväxt basprognoser 20180401. 
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Figur 4  
Persontrafik årlig tillväxt 2017–2040, procent.
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Figur 5 
Godstrafik årlig tillväxt 2018–2040, procent.
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Figur 6 
Både person- och godstrafiken förväntas 
öka mellan åren 2017–2040.
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Figur 7 
Vägtypernas andel av det totala vägnätet, procent.

Sammanfattande utgångspunkter för Genomförandeplanen
• Andelen förebyggande underhåll ska öka, för att minska behovet av 

avhjälpande underhåll samt trafikstörningar.

• Ett ökat fokus på miljö, tillgänglighet och säkerhet i tätorter samt  
förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande. Det innebär till  
exempel att förbättra förutsättningarna för ökad kollektivtrafik och  
säker cykling där den största potentialen finns. Stadsmiljöavtal är ett 
medel för att uppnå detta.

› Utbyggnad av cykelstråk är ett sätt att effektivisera användning av 
transportsystemet. En utvecklad kollektivtrafik kan kopplas samman 
med detta.

› Förbättrad framkomlighet i vägsystemet ger en effektivare användning 
av transportsystemet och främjar bostadsutvecklingen, till exempel 
genom utbyggnad av kollektivtrafikkörfält.

› Kapacitetsförstärkande åtgärder i storstadsområdena som möjliggör 
ökad trafikering med hög robusthet, exempelvis fyrspårsutbyggnad 
Arlöv–Lund i Skåne.

• Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur ska prioriteras under perioden. 

• Anläggningens livscykelkostnad (LCC) ska tas i beaktande vid planering 
och genomförande av åtgärder.
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• Förbättrade förutsättningar för näringslivets transporter såväl nationellt 
som internationellt.

› Regeringen har beslutat om en nationell godsstrategi som pekar på  
regeringens höga ambitioner inom detta område. Satsningar som sker  
på 4–6 års sikt, kommer i ännu större utsträckning att prioriteras utifrån 
ett näringslivsperspektiv där samtliga trafikslag vägs samman och där 
sammodalitet främjas.

› En ny bärighetsklass för vägar (BK4) som möjliggör transporter upptill 
74 ton började implementeras under 2018. Trafikverket har upplåtit 
drygt 30 procent av det statliga vägnätet för BK4 till och med 2021  
och det pågår ett fortsatt arbete med att genomföra åtgärder i syfte att 
kontinuerligt utveckla detta nät.

› Genom att utnyttja befintliga godsterminaler effektivt och samordnat 
kan det bidra till att möjliggöra och underlätta näringslivsetableringar. 
Behovet av godsterminaler med anslutningar till väg och järnväg bedöms 
öka, till exempel beroende på att internethandel ökar.

› Det pågår ett arbete med att stärka järnvägens konkurrenskraft genom 
att möjliggöra för längre, tyngre och större tåg. För att möjliggöra längre 
tåg genomförs ett mindre paket åtgärder på den så kallade triangeln 
mellan Hallsberg–Göteborg–Malmö samt ett större paket med åtgärder 
fördelat över stora delar av landet. Åtgärder för utökad lastprofil ska 
möjliggöra trafikering med lastprofil P/C450 på sträckorna Trelleborg–
Älvsjö, Trelleborg–Kornsjö samt Göteborg–Luleå. 

• Järnvägsbranschen har aviserat satsningar på kortare restider mellan  
storstadsregionerna genom investeringar i fordon. Det ställer krav på  
möjligheter till högre hastigheter vilket bland annat sker genom hastig-
hetshöjande åtgärder på Västra respektive Södra stambanan. 

• Ett byggande av nya stambanor ska ske på ett sammanvägt sätt med  
hänsyn till de samlade behoven i hela transportsystemet. Sträckorna 
Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund  
ska byggstartas under planperioden 2018–2029.

• En riktad satsning sker de närmaste åren på att bygga bort och förbättra 
säkerheten i plankorsningar. Fortsatt satsning sker även på andra typer av 
säkerhetshöjande åtgärder, till exempel i form av stängsel och kameror.

• I större utsträckning genomförs förebyggande åtgärder för att minska 
risken för skador på grund av klimatförändringar eller andra oförutsedda 
händelser. För att minimera de trafikala effekterna av eventuella risker som 
inträffar ska även förbättringar av omledningar och andra åtgärder för att 
säkra kontinuiteten planeras och genomföras. 

• Samplanering och koordinering av trafikstörande åtgärder ska ske tidigare 
jämfört med nuvarande koordinering. Samverkan ska ske mellan verksam-
hetsområden och externa parter samt inom och mellan transportslagen. 
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Planerad verksamhet 2018–2029

De nu gällande långsiktiga planerna för åren 2018–2029, nationell plan för 
transportsystemet och länsplaner för regional infrastruktur är grunden för 
Genomförandeplanen. 

Under perioden sker en volymökning. Ökningen inom investerings-
verksamheten avser främst större järnvägsprojekt. De ökade anslagen  
inom underhållsverksamheten sker successivt fram till 2023 för att  
därefter plana ut på en något lägre nivå. Fler reinvesteringar kommer  
därmed genomföras på järnväg, vilket inte minst kommer att synas i  
form av ett ökat antal spår- och kontaktledningsbyten varje år. 

De närmaste åren medför stora utmaningar för koordineringen av 
trafikpåverkande åtgärder på järnväg. I takt med att budgetramarna ökar 
både för utbyggnaden och för underhållet av järnvägen, kommer antalet 
trafikpåverkande åtgärder att öka. Samtidigt förväntas tågtrafiken fortsätta 
öka. Det blir med andra ord trångt om utrymmet – något som behöver lösas 
med noggrann koordinering i god tid. 

En mycket stor del av de trafikpåverkande åtgärderna under den kommande 
sexårsperioden sker i och omkring triangeln Stockholm–Göteborg–Malmö. 
Det kommer att pågå projekt med stor trafikpåverkan i alla tre hörn, med 
fortsatt utbyggnad av Mälarbanan norr om Stockholm till 4-spårig järnväg, 
byggandet av Västlänken i Göteborg och utbyggnad av Södra stambanan  
mellan Malmö och Lund till 4-spårig järnväg som exempel. 

Åtgärderna i triangeln Stockholm–Göteborg–Malmö måste koordineras med 
varandra och med övriga åtgärder som utförs i denna del av landet. Det rör 
till exempel dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan (dels i Varberg, dels 
mellan Ängelholm och Maria), liksom dubbelspårsutbyggnad på godsstråket 
genom Hallsberg och vidare söderut, samt utbyggnad av den nya järnvägs-
sträckan Ostlänken genom Sörmland och Östergötland. 

Det står också klart att det fortsatt kommer att pågå kontaktledningsbyten 
mellan Stockholm och Göteborg under många år framöver, med tyngdpunkt 
närmast Göteborg till att börja med. Kontaktledningsbytesprojekt pågår i 
allmänhet under många år, med mer eller mindre konstant trafikpåverkan. 
Utbytestakten av kontaktledning kommer att öka under de kommande åren, 
vilket förutom mellan Stockholm och Göteborg också kommer att märkas  
på Stambanan genom övre Norrland. 

En tydlig tendens under perioden för denna plan är att de nordligare delarna 
av järnvägsnätet kommer att se en ökning av åtgärder som påverkar trafiken 
under genomförandet. Särskilt märkbart förväntas detta bli på Malmbanan där 
omfattande spår- och växelbyten bara är några av de åtgärder som tillsammans 
med införandet av ERTMS kommer att kräva noggrann samordning för att 
trafiken ska bli påverkad så lite som möjligt. 
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Just bytet av signalsystem till ERTMS förväntas under själva införandet få 
stor påverkan på trafiken. Det kommer att pågå under hela Genomförande-
planens sexårsperiod på Malmbanan, mellan Luleå och Riksgränsen, 
och påbörjas också mot slutet av perioden på flödet Stockholm/Hallsberg–
Köpenhamn. Bedömningen i nuläget är att mönstret för trafikpåverkande 
åtgärder till stor del kommer att styras av detta, samt av det stora behovet av 
att byta ut kontaktledningsanläggningen, under de kommande decennierna. 
Det är också mycket sannolikt att det blir allt vanligare att flera åtgärder, 
framförallt växel- och ställverksbyten, under de kommande åren i ytterligare 
ökad utsträckning kommer att samplaneras så att de utförs samtidigt,  
med tidsmässigt koncentrerad – men geografiskt utbredd – trafikpåverkan. 
2023 kommer det t.ex. att vara trafikavbrott på en stor del av flödet  
Stockholm/Hallsberg–Köpenhamn under en sommarvecka. 

Genomförande av de långsiktiga planerna 2018–2029 
Regeringen fastställde den 31 maj 2018 Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029. Planen beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas 
och utvecklas. Åtgärderna ska bidra till ett modernt, effektivt och hållbart 
transportsystem för människor och företag – i dag och i framtiden.

Arbetet med större objekt och övriga åtgärder i nationell plan löper i  
enlighet med planen, men det finns vissa avvikelser. Större väginvesteringar 
har en lägre upparbetningstakt medan järnvägs- och sjöfartsobjekten samt  
säkerhetsåtgärder inom trimnings- och miljöåtgärder har en högre takt  
än den nationella planens värden. Det beror i huvudsak på tilldelade 
anslags ramar, specifik prioritering inom trafiksäkerhetsområdet under  
planens första år och investeringsobjektens faktiska framdrift. 

Under 2018 fattade de regionala planupprättarna beslut om 21 nya länstran-
sportplaner som Trafikverket ansvarar för att genomföra. Av avsatta medel 
för de tolvåriga planerna har 29 procent upparbetats under 2018–2021. 
Andelen varierar mellan länen bland annat för att det i några län har pågått 
större projekt som krävt en större andel medel för att kunna genomföras  
effektivt. Annat som påverkat är överklagade planer samt anpassning till 
andra aktörers åtgärder.
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Tabell 1 
Andel upparbetade medel i  
länstransportplaner till och med 2021.

Län
Plan 2018–2029 mnkr 

(Prisnivå 2017–02)
Andel* genomförda planer

perioden 2018–2029 

Norrbotten 780 71 %

Västerbotten 957 32 %

Jämtland 485 54 %

Västernorrland 896 42 %

Gävleborg 880 27 %

Dalarna 1 057 46 %

Värmland 986 32 %

Örebro 1 120 35 %

Västmanland 728 15 %

Uppsala 1 535 22 %

Stockholm 8 490 27 %

Södermanland 1 122 18 %

Västra Götaland 6 470 24 %

Östergötland 1 648 34 %

Jönköping 1 270 16 %

Kalmar 904 22 %

Gotland 248 27 %

Halland 1 258 30 %

Kronoberg 729 43 %

Skåne 4 527 29 %

Blekinge 550 17 %

Summa 36 640 29 %

* Upparbetade medel av länets totala volym
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Tillståndet på våra vägar och järnvägar

Tillståndsutvecklingen för belagd väg uppvisar en negativ trend över en 
längre tid och åtgärdsintervallerna tenderar att bli allt kortare. Tendensen 
med behov av kortare åtgärdsintervall har tidigare identifierats på det  
mer lågtrafikerade vägnätet men nu börjar det även bli tydligt på de mer 
högtrafikerade delarna av vägnätet. Det handlar exempelvis om att  
spårdjupet ökar snabbare för vägar med trafik över 2 000 fordon per dag  
än vad som tidigare var fallet.

Andelen förebyggande underhåll till belagda vägytan minskar och avhjälpande 
underhåll ökar. Orsaken till att andelen förebyggande underhåll minskar är 
att nedbrytningshastigheten ökar vilket beror på:

• ökad trafikmängd och ökad andel tung trafik.

• ökning av lappning och lagning istället för mer heltäckande åtgärder.

• ökning av avhjälpande underhåll, vilket innebär mer kortsiktiga akuta 
åtgärder.

• ökning av mötesfria vägar samt trimningsåtgärder i storstäder.  
Dessa åtgärder innebär en ökad kanalisering av trafiken och därmed  
en snabbare spårutveckling.

0

2

4

6

8

10

12

14

Storstadsvägar

Vägar som bildar större sammanhängande stråk

Vägar för dagliga resor och arbetspendling

Övriga för näringslivet viktiga vägar

Vägar som är viktiga för landsbygden

Lågtrafikerade vägar
2021202020192018201720162015201420132012

Figur 8 
Utveckling av andel väglängd som avviker 
från underhållsstandard per vägtyp.

Broarnas tillstånd följs upp med hjälp av måttet Brist på kapitalvärde  
(BK-värde), som är en standardiserad värdering av kostnaden för att reparera 
skador på brobeståndet i förhållande till återanskaffningsvärdet, samt Antal 
broar med brist på bärighet som visar antalet broar som inte kan bära de  
laster som de ursprungligen är byggda för. Figur 9 visar utvecklingen av 
Brist på kapitalvärde respektive Brist på bärighet. 
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Bristen på kapitalvärde ligger över tid på en förhållandevis stabil och låg 
nivå strax över 20 promille. Däremot har antalet broar med brist på bärighet 
ökat kraftigt de senaste fem åren. Det handlar främst om små och medel-
stora broar. Vissa av broarna kan fortsatt trafikeras med BK1-trafik men i 
flera fall är bärigheten sänkt till BK3 eller lägre, i några fall är broarna helt 
avstängda för trafik. Mindre rörbroar i stål, träbroar samt gamla bågbroar i 
betong är exempel på broar som representeras i diagram 9. 

Underhållsbehovet på landets broar har förändrats de senaste åren.  
En stor andel av landets broyta består av stora broar som byggdes under  
60- och tidigt 70-tal. Behovet av åtgärder av standardkaraktär minskar och  
i stället ökar behovet av kostsamma större komplexa underhållsåtgärder  
och reinvesteringar.
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Figur 9 
Brist på kapitalvärde (promille)  
och brist på antal broar 2013–2021.

En av effekterna som underhållsplanen har på järnvägstrafiken är förändringar 
i hastighet och bärighet. När underhållet släpar efter påverkas anläggningens 
standard och funktion. Om anläggningens standard inte klarar av den tänkta 
funktionen måste hastighets- och bärighetsgränserna sänkas, så kallade 
nedsättningar. Nedsättningar kan uppkomma när reinvesteringstakten blir 
för låg, och de kan tas bort när en reinvestering genomförts. 

Trafikverket kommer i första hand säkerställa att dagens funktionalitet 
bibehålls på de 14 utpekade transportflödena i enlighet med nationell plan 
för transportsystemet 2018–2029. Vidare är målsättningen att de fyra särskilt 
utpekade transportflödena ska vara fria från hastighetsnedsättningar (eller 
nämnvärd risk för nedsättningar). På banor med omfattande godstransporter 
och resandetrafik kommer det fortfarande finnas anläggningar som behöver 
bytas eller åtgärdas, och här kommer det fortsatt att finnas brister som  
kan antas ge upphov till störningar. Vi bedömer dock att funktionaliteten i 
allt väsentligt kommer kunna upprätthållas på dessa stråk. På övriga delar  
av järnvägsnätet finns en fortsatt risk för nya temporära eller långvariga 
bärighets- och hastighetsnedsättningar. 
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Figur 10 
Hastighetsnedsättning på grund av dåligt 
spår eller räls, kilomenter vid årets början.

Effekter av underhållsplan går enligt intentionerna i den nationella planen 
för transportsystemet. De planerade nedsättningarna på fyra särskilt  
utpekade flöden är helt återställda sedan 2019 och nedsättningar på de 
övriga tio utpekade transportflödena och övriga flöden förväntas bli helt 
åtgärdade 2022. 

Fram till 2017 ökade antalet kilometer spår med hastighetsnedsättning på 
grund av dåligt spår eller dålig räls. Detta berodde till stor del på en allt 
snabbare nedbrytning av de så kallade VSP-rälerna. VSP-räler tillverkades 
fram till början av 80-talet och var behäftade med fabrikationsfel. Att antalet 
spårkilometer med nedsättning minskade efter 2017 är med andra ord ett 
trendbrott, och det är resultatet av att dessa och andra räler bytts ut. Den 
kraftiga minskningen av hastighetsnedsättningar avtar efter 2019. 

Prognoserna för åren 2023–2024 bygger på att ingen av de risker för  
ytter ligare nedsättningar, som är annonserade i Järnvägsnätsbeskrivningen 
(JNB), faller ut under de närmsta åren. Risker för nedsättningar arbetas  
bort efter hand och volymen i JNB redovisade risker ligger på cirka 800 km 
för 2022 och planeras minska till 700 för 2023. Vissa banor åtgärdas medan 
det finns risk att nya tillkommer. Då övriga flöden inte prioriteras i den  
nationella planen är det där eventuella risker i första hand faller ut. 

Tågplanerna anpassas utifrån de aktuella nedsättningar som annonserats i 
JNB.
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Planerade åtgärder i  
transportsystemet

Nedan redogörs för planerade åtgärder i transportsystemet uppdelat på 
transportslag. Åtgärderna som visas är ett urval baserat på de åtgärder som 
har störst konsekvenser för transportsystemet, både de konsekvenser som 
åtgärderna ger när de är genomförda och den påverkan på trafiken som kan 
uppkomma när de genomförs.

Alla start- och sluttidpunkter som anges är preliminära och bygger på att 
tillstånd och beslut fattas enligt tidplan. Informationen om åtgärderna de 
första åren har en högre säkerhet än efterföljande år. 

Åtgärder i vägtransportsystemet
Investeringar görs i transportsystemet för att varaktigt förbättra funktionen 
i systemet och dess påverkan på omgivningen. Åtgärderna är både stora  
investeringar och mindre trimningsåtgärder. De senare har en viktig funktion 
genom att de kan bidra till en effektivare utnyttjande av infrastrukturen  
och ökad robusthet, samt till att skapa förutsättningar för överflyttning  
mellan trafikslag, till exempel från biltrafik till gång, cykel eller 
kollektivtrafik. 

För vidmakthållande av vägnätet prioriteras generellt basunderhåll högst. 
Resterande medel går till underhållsåtgärder som syftar till att förbättra 
väganläggningens tillstånd.

På det statliga vägnätet ska kvaliteten särskilt beaktas på högtrafikerade 
vägar och när det gäller bärigheten på vägar som är viktiga för näringslivets 
transporter. Detta innebär att åtgärder på det lågtrafikerade vägnätet  
inte kan prioriteras i den omfattning som behövs för att bibehålla dagens 
tillståndsnivå.

Basunderhållet är grunden i underhållet och utgör cirka 40 procent av  
hela underhållsbudgeten på väg. Det ska se till att anläggningens funktion 
ständigt upprätthålls. Ungefär hälften av basunderhållet utgörs av  
vinterväghållning såsom snöröjning och halkbekämpning. Brister som  
kräver avhjälpande underhåll åtgärdas inom fastställda tider. Fokus ligger  
på att åtgärda brister som innebär trafiksäkerhetsrisk eller skaderisk för 
tredje part. Här ingår bland annat lagning av hål och sprickor i vägytan. 
Basunderhållet innehåller även skötsel av väganläggningens broar, tunnlar, 
utrustningar, installationer och sidoområden samt organisation och  
utförande av inspektioner och besiktningar för att säkerställa standarden  
på väganläggningen. 

De stora delarna av övrig underhållsverksamheten är utbyten av slitlager  
på belagda vägar och upprustningar av broar för att upprätthålla byggd 
funktion. 
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Figur 11 
Finansiella ramar för underhåll  
väg 2022–2025, miljoner kronor. 
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Åtgärder för godstransporter
Åtgärder genomförs för att bland annat möjliggöra transport av gods  
till norra Sverige utan att passera Stockholm genom åtgärder på väg 56.  
Dessa blir klara före Förbifart Stockholm som beräknas bli klar år 2030. 

Tabell 2 
Åtgärder för godstransporter på väg.

Nr Väg Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

1 E4 Kongberget–Gnarp Gävleborg 2024–efter 2025

2 E6.20 Hisingsleden Västra Götaland pågår–2024

3 E12 Umeå Västra länken Västerbotten pågår–2022

4 E20 Göteborg–Stockholm Västra Götaland pågår–2026

5 25 Sjöatorp–Alvesta V (inkl trafikplats) Kronoberg pågår–2023

6 25 Österleden i Växjö Kronoberg 2023–2024

7 56 Kvicksund–Västjädra Västmanland pågår–2022

8 56 Bie–Stora Sundby Södermanland pågår–2024

9 56 Katrineholm–Bie Södermanland pågår–2022

10 395/99 Kaunisvara–Svappavaara Norrbotten pågår–2024

*enligt nu gällande planer. 

Karta 1 
Åtgärder för godstransporter på väg.
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Broar som anpassas till BK4
I den Nationella planen för transportsystemet 2018–2029 beslutades om  
en satsning på åtgärder för att kunna upplåta en större del av vägnätet för 
bärighetsklass 4 (BK4). 

Det övergripande målet med satsningen är att den ska bidra till effektivi-
sering av godstransporter, öka möjligheterna att uppnå klimatmålen samt 
stärka konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Satsningen syftar till att 
70–80 procent av de viktigaste vägarna för tyngre transporter ska vara  
upplåtna för BK4 år 2029. 

Det har gjorts en del förstärkningsåtgärder på vägnätet sedan år 2015 för att 
stärka upp svagare delar men i förhållande till de totala bristerna har det haft 
en liten påverkan på det vägnät som kan upplåtas för BK4. Den allra största 
delen av bristerna finns på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedan 
listas de broar som anpassas för BK4 de närmaste åren.

Karta 2 
Broar som anpassas till BK4.

Tabell 3 
Broar som anpassas till BK4.

Nr Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

1 E4 E4 Bro över allmän väg vid tpl Mehedeby Uppsala 2023

2 E6 Broar i Kallebäcksmotet i Göteborg Västra Götaland 2025–2027

3 E6 Nordre Älvbron Västra Götaland pågår–2022

4 E6 Frillesås–Fjärås Halland 2022

5 E12 Bro över Ume älv (Portbron) 4 km S Björkfors Västerbotten 2022

6 E18 Valnäsmotet–Töcksfors Värmland 2022–2023

7 E45 Stöllet–Länsgränsen (W) Värmland 2022

8 E45 Bro över väg E4 1,5 km V Vånafjärden (tpl Lampen) Norrbotten 2022–2023

9 E45 Bro över Vojmån vid Vojmåns stn Västerbotten 2025

10 E45 Bro över Vojmån vid Strömåker Västerbotten 2025

11 E45 Bro över Dalslans kanal i Köpmannebro Västra Götaland 2024–2025

12 E45 Bro över väg, tpl Valnäs Värmland 2025

13 E45 Bro över Byälven i Säffle Värmland 2024–2026

14 E45 Bro över järnväg, Säffle Värmland 2024–2026

15 E45 Bro över Hoan (Smedsbron) v Ytterhogdal Jämtland 2025

16 E45 Bro över Hoan vid Överhogdals kyrka Jämtland 2025

17 E45/
RV70

Bro över Österdalälven vid Mora Noret Dalarna 2023

18 28 Bro över Silletorpsån vid Kassabron Blekinge 2023

19 28 Bro över Sankt Sigfridån i Nybro Kalmar 2026

20 31 Bro över kommunal väg (Järnvägsgatan) och järnväg i Nybro Kalmar 2027

21 40 Rv 40 genom Borås Västra Götaland 2025–2027

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Fortsättning – Broar som anpassas till BK4

Nr Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

22 44 Bro över Lidan Lidköping Västra Götaland 2022

23 69 Bro över Dalälven vid Uppbo Dalarna 2026

24 70 Bro över Österdalälven vid Tunsta Leksand Dalarna 2022

25 70 Bro över Dalgång vid Vikarbystrand Dalarna 2026

26 90 Bro över Kvällån so Åsele kyrka Västerbotten 2023–2024

27 95 Bro över kommunal gata Järnvägsleden i Skellefteå Västerbotten pågår–2023

28 120 Bro över Ikeagatan, Västergatan, järnväg och  
Knutsgatan vid Älmhults station

Kronobergs 2027

29 120 Bro över kraftkanal (helge å) vid Delary Kronobergs 2027

30 315 Bro över Gillån 2 km ö om Överturingen Västernorrland 2022–2023

31 315 Bro över Länsterån 3km no Överturingen Västernorrland 2022–2023

32 315 Bro över Säterån vid Säter Västernorrland 2022–2023

33 370 Bro över Storbäcken 4 km V Strömfors Västerbotten 2024

34 372 Bro över allmän väg i Skellefteåhamn Västerbotten 2022–2023

35 373 Bro över Saltbäcken NO Saltmyrans hållplats Norrbotten 2023

36 631 Bro över allmän väg 1,5 km OSO Trensums station  
i Karlshamn

Blekinge 2027

37 749 Bro över Långan n Litsnästes station Västernorrland 2022

38 791 Bro över Bjurselebäcken s Bjursele Västerbotten 2022

39 818 Bro över Råne älv vid Nattavaara station Norrbotten 2024–2025

40 835 Bro över Kalix älv vid Jokkfall Norrbotten 2023

41 866 Hammarsborg Vägbro samt ny anslutning väster om Lerot Värmland 2022–2023

42 983 Bro i Edenforsen Västernorrland 2023

43 1012 Bro i Oxberg Dalarna 2025–2026

44 1075 Bro över Gide älv vid Västanå Västernorrland 2022

45 1519 Sundholmen–Öxnevalla, brobyte samt bärighetåtgärd Västra Götaland 2023

*enligt nu gällande planer.
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Åtgärder till följd av klimatförändringar
Att anpassa transportsystemet till klimatförändringarna är en utmaning  
för Trafikverket. Den ökade risken för till exempel översvämningar, ras, 
bortspolningar, förändringar i grundvattennivåer, skyfall, stormar och  
kortare perioder av tjäle innebär att anläggningarna måste planeras, byggas 
och underhållas med hänsyn till dagens och framtidens klimat.

Karta 3 
Åtgärder på vägar som minskar riskerna 
till följd av klimatförändringar.

Tabell 4 
Åtgärder på vägar som 
minskar riskerna till följd 
av klimatförändringar. 

Nr Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår* Åtgärd

1 E4 Svärtaån Södermanland 2022 Erosion

2 E6 "Riskreducerande avvattningsåtgärder 
Tingstadstunneln

Västra Götaland 2022–2023 Översvämning

3 E14 Stora Helvetet Jämtland 2022 Ras/skred

4 E20 Finngösaravinen Västra Götaland 2023–2024 Ras/skred

5 E22 Bro över Helge å Kristianstad Skåne 2023–2025 Översvämning

6 9 Lilleskog Skåne 2023 Erosion

7 13 Assmåsa Skåne 2022 Kombination av 
riskobjekt och ökad 
trafiksäkerhet

8 27 Forsheda Jönköping 2023 Översvämning

9 62 Erosionsskydd längs Klarälven Värmland pågår–2024 Ras/skred

10 86 Delen Kovland Västernorrland 2023 Ras/skred

11 165 Fiskebo Västra Götaland 2023–2024 Översvämning

12 293 Ängesgårdarna–Holbacken Dalarna pågår–2022 Ras/skred

13 555 Brännland Västerbotten 2022 Ras/skred

14 583 Lennheden Dalarna 2022 Ras/skred

15 654 Botsmark Västerbotten 2022 Ras/skred

16 660 Hackekvarn Kronoberg 2023 Översvämning

17 679 Laduänge Västerbotten 2022–2023 Bortspolning

18 706 Kärvsta Västernorrland 2023 Ras/skred

19 751 Jakobs Dalarna 2024–2026 Ras/skred

20 751 Myckelby Dalarna 2024–2026 Ras/skred

21 751 Duvåker Dalarna 2024–2026 Ras/skred

*enligt nu gällande planer.
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Åtgärder för cykelpendling
Åtgärder genomförs för ökad och säker cykling samt säkra skolvägar.  
I det ingår bland annat att skapa möjligheter för ökad cykelpendling.

Tabell 5 
Åtgärder för cykelpendling. 

Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

E4 Öjebyn–Norrfjärden Norrbotten 2025–2026

E6.21 Älvsborgsbron Västra Götaland 2024–2025

E12 Gc-bro över Vindelälvsbron vid Vännäs Västerbotten 2023–2024

E12 GC Umeå–Vännäs, etapp Brännland Västerbotten 2026

E14 Bräcke Jämtland 2025

E14 Vik–Frönäset Jämtland 2022–2023

E20 Tollered–Västra Västra Götaland 2023

E45 Tullingsås–Strömsund Jämtland 2025–2026

E45 Hammerdal Jämtland 2025–2026

E45 v45 Genom Hallviken Jämtland 2026

13 Ö Ljungby–Gråmanstorp–Klippan Skåne 2022

13 Billinge–Röstånga Skåne 2024

26 Hassle kyrka–Sjötorp Västra Götaland 2025–2026

27 Forsheda–Kärda Jönköping 2026

70 Kumla Kyrkby–Sala Västmanland pågår–2024

76 Älvkarleby–Skutskär Uppsala 2022

101 Lv 101 Alstad–Östra Grevie Skåne 2023–2024

102 Lv 102 Lund–Dalby Supercykelstråk Skåne 2023–2026

103 Lund–Lomma GC-tunnel och trimning  
supercykelstråk

Skåne 2026

113 Stabbarp–Bosarp–Öslöv GC–väg Skåne 2024–2025

168 Marstrandsvägen Västra Götaland 2022–2023

226 Pålamalmsvägen–Högskolan Stockholm 2022–2026

259 Glömstavägen Stockholm 2024–2026

260 Ältastråket Stockholm 2023–2024

263 Utbyte av Erikssundsbron – breddning Stockholm 2022–2024

373 Vitsand–Svensbyn Norrbotten pågår–2022

511 Höllviken–Trelleborg Skåne 2023

527 Garverivägen–Basåsvägen Västra Götaland 2022–2023

542 Davids väg–hållplats Björröd Västra Götaland 2023–2024

555 Mjälens badplats–Hovdinge etapp 1 Kronberg 2023

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Fortsättning – Åtgärder för cykelpendling

Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

557 Lagan GC-väg Kronoberg 2024

557 Öster om storgatan Kronoberg 2024

600 Möckeln–Stenbrohult Kronoberg 2025

613 Harplinge–Haverdalsbro Halland 2022

678 Mjöviksvägen Blekinge 2022

740 Veberöd–Hemmestorp Skåne 2022

841 Utbyte av Stäketbron – breddning (R) Stockholm pågår–2024

846 Fureby, Kårevägen – Rv 25 Kronoberg 2026

847 Hovmantorp, Tollstopsvägen-jvg stn Kronoberg 2023–2024

881 Ny GC-väg längs Djurövägen Östergötland 2023

892 Lomma–Malmö Supercykelstråk Skåne 2023

919 Vadstena–Motala Östergötland 2023–2024

1029 Sjöbo–Marielundsvägen Skåne 2025

1248 Mörarp–Bjuv Skåne 2024

1255 Bjuv–Åstorp Skåne 2026

1444 Nyhamnsläge–Arild GC-väg Skåne 2023–2024

1444 Nyhamnsläge–Arild Skåne 2023–2024

1710 Pomona–Östra Kvarn Skåne 2023–2024

1788 Hjärnarp–Munka Ljungby Skåne 2025

1819 Furusjö–Habo, del 1, GC Skåne 2025

1830 Grytevad–Åstorp Skåne 2024

2013 Färlöv–Önnestad Skåne 2026

2050 Knislinge–Hjärsås Skåne 2026

*enligt nu gällande planer.

Cykel som färdsätt 
Cykeln som fordon behöver  
ses i ett bredare sammanhang. 
Cykeln utgör genom sin lättill- 
gänglighet och relativt höga 
hastighet på korta och medel- 
långa avstånd i stadsmiljöer ett 
komplement till kollektivtrafiken.  
För att det ska vara möjligt  
att realisera potentialen som  
cykeln utgör på dessa resor  
behöver vi säkerställa nödvändig 
cykelinfrastruktur.
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Miljöåtgärder
Miljöåtgärder görs både inom nybyggnation och som riktade åtgärder i 
befintlig anläggning. De riktade åtgärderna görs inom landskap (natur- och 
kulturmiljö), vattenskydd, förorenade områden samt buller och vibrationer. 
Åtgärderna medför i allmänhet inga större trafikala konsekvenser. Ett  
exempel på en riktad miljöåtgärd är de åtgärder som görs för att skydda  
yt- och grundvatten kring Bornsjön i Stockholms län. Ett exempel på  
nybyggnation är E10 Morjärv–Svartbyn i Norrbotten där Trafikverket sätter 
upp mitträcken och gör samtidigt miljöåtgärder i form av viltstängsel och 
planskilda viltpassager. 

Nedan redovisas exempel på miljöåtgärder som under byggtiden kan få en 
påverkan på trafiken.

Tabell 6 
Trafikpåverkande miljöåtgärder  
på väg.

Nr Väg Sträcka Län Åtgärd 
Planerat  
produktionsår*

1 E4 Faunapassage Sävar Västerbotten Faunapassage 2025

2 E4 Faunapassage Gryssjön Västerbotten Faunapassage 2025

3 E4 Linköping–Järna Östergötland Faunaskärmar 2023

4 E4 Linköping–Järna Östergötland Faunapassage 2026–2027

5 E4 Gladaberget Västerbotten Faunapassage pågår–2022

6 E4 Bredviksheden Norrbotten Faunapassage 2023

7 E4 Granberget Västerbotten Faunapassage 2022–2023

8 E4 Raggdynan Norrbotten Faunapassage 2022–2023

9 E6 Tingstadstunneln Västra Götaland Vattenskydd 2023

10 E6.21 Lundbyleden, bullerskärm  
Karlavagnsplatsen

Västra Götaland Bullerskärm 2022

11 E18 Bålsta Uppsala län Vattenskydd 2025–2026

12 E18 Enköping Uppsala Vattenskydd 2026–2027

13 E18 Kristinehamn–Karlskoga Värmland Faunapassage 2026–2027

14 E20 Hasslerör–länsgränsen Västra Götaland Faunapassage 2026–2027

15 E22 Jämjö–Brömsebro Blekinge Faunapassage pågår–2022

16 E22 Hörby–Linderöd Skåne Faunapassage 2025–2026

17 25 Växjö-Tomeshult Kronoberg Faunapassage 2023

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Fortsättning – Miljöåtgärder

Nr Väg Sträcka Län Åtgärd 
Planerat  
produktionsår*

18 25 Tpl Öjaby–Ljungby Lagan Kronoberg Faunapassage 2025–2026

19 26 Oskarström–Länsgränsen Halland Faunapassage 2026–2027

20 35 Åtvidaberg Östergötland Faunaåtgärder 2022

21 56 Hökåsen Västmanland Vattenskydd 2025–2026

22 143, 147 Infarter till Visby Gotland Vattenskydd 2025–2026

23 148 Skogsholm Gotland Vattenskydd 2025

24 257 Västerhaninge–Jordbromalm Stockholm Vattenskydd 2026

25 392 Vandringshinder Lillån Norrbotten Vandringshinder 2022–2023

26 535 Landvettervägen (vid Åstebotjärn) Västra Götaland Faunapassage 2023–2025

27 571 Pålamalm Stockholm Vattenskydd 2026

28 583 vattenskydd Gävle Gävleborg Vattenskydd 2024–2026

29 584 Bornsjön Stockholm Vattenskydd 2023

30 646 Ingarövägen Stockholm Vattenskydd 2025–2026

31 19/23 Östanå–Rävlinge–Broby Skåne Faunapassage 2024–2025

32 522, 576 Malmsjöåsen Stockholm Vattenskydd 2023

33 611, 52, E4 Nyköping Södermanland Vattenskydd 2026–2027

*enligt nu gällande planer.

Karta 4 
Trafikpåverkande miljöåtgärder  
på väg.
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Nya mötesfria vägsträckor
På vägnätet genomförs ett flertal åtgärder för att skapa säkra mötesfria  
vägar. Tabell 7 visar de åtgärder längs de största vägarna som skapar längre 
sammanhängande mötesfria sträckor. 

Mötesfria vägsträckor
De åtgärder som bedöms ge  
störst effekt på antal räddade 
liv är fortsatt utbyggnad av  
ATK och mötesseparerade  
vägar samt riktade trafiksäker- 
hetsåtgärder och sänkta 
 hastighetsgränser inom  
statligt vägnät. 

Tabell 7 
 Nya mötesfria vägsträckor. 

Nr Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

1 E4 Salmis–Haparanda Norrbotten pågår–2022

2 E4 Djäkneboda–Bygdeå Västerbotten pågår–2022

3 E4 Umeå, västra länken Västerbotten pågår–2022

4 E4 Förbi Börjelslandet Norrbotten pågår–2022

5 E4 Sikeå–Gumboda Västerbotten pågår–2024

6 E4 Kongberget–Gnarp Gävleborg 2025–efter 2026

7 E10 Avvakko–Lappeasuando Norrbotten 2023–2025

8 E10 Morjärv–Svartbyn Norrbotten 2023–2026

9 E16 Borlänge–Djurås Dalarna pågår–2026

10 E20 Förbi Vårgårda Västra Götaland pågår–2022

11 E20 Förbi Skara Västra Götaland pågår–2023

12 E20 Vårgårda–Vara Västra Götaland pågår–2023

13 E20 Götene–Mariestad Västra Götaland 2023–2026

14 E20 Förbi Mariestad Västra Götaland 2023–2026

15 E22 Målbäcken–Bälö Kalmar 2025–2026

16 E22 Nygård–Målbäcken Kalmar pågår–2022

17 E22 Lösen–Jämjö Blekinge 2022–2024

18 E22 Bälö–Häggebotorp Kalmar 2023–2024

19 E22 Häggebotorp–Gladhammar Kalmar 2024–2025

20 E22 Förbi Söderköping Östergötland 2025–efter 2027

21 E45 Tösse–Åmål Västra Götaland 2022–2025

22 E45 Säffle–Valnäs Värmland 2025–2027

23 E45 Vattnäs–Trunna Dalarna 2027–efter 2027

24 11 Anklam–Tomelilla, 
mötesseparering

Skåne 2025–2026

25 19 Bjärlöv–Broby Skåne 2022–2023

26 23 Målilla–Hultsfred Södra mittsep Kalmar pågår–2022

27 23 Älmhult–Växjö,  
delen Huseby–Marklanda

Kronoberg pågår–2022

28 23 Rv 23 Tjörnarp–Sandåkra 
mötesfri landsväg

Skåne 2024–2026

29 25 Hovmantorp–Bergdalav mittsep Kronoberg 2025–2026

30 26 Mullsjö–Slättäng Jönköping 2027–efter 2027

31 27 Förbi Backaryd Blekinge pågår–2024

32 27 förbifart Hallabro Blekinge 2024–2026

33 27 Ulås–Bredasten Jönköping 2027–2028

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Karta 5 
Befintliga och  
nya mötesfria sträckor.

Fortsättning – Nya mötesfria vägsträckor

Nr Väg Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

34 41 Fritsla–Kråkered Halland 2023–2025

35 41 Sundholmen–Björketorp Västra Götaland 2023–2024

36 49 Skövde–Igelstorp Västra Götaland 2023–2025

37 50 Medevi–Brattebro Örebro 2026

38 51 Kvarntorp–Almbro Örebro pågår–2023

39 55 Enköping–Litslena Uppsala 2022–2025

40 55 Örsundsbro–Kvarnbolund Uppsala 2023–2026

41 56 Kvicksund–Västjädra Västmanland pågår–2022

42 56 Katrineholm–Bie Södermanland pågår–2022

43 61 Framnäs–Högboda Värmland 2024–2026

44 62 Norra Sanna–Norra infarten till 
Forshaga

Värmland 2024–2026

45 108 Staffanstorp–Lund Skåne 2023–2025

46 108 Tpl Lund S–Flackarp korsning och 
mötesseparering

Skåne 2027

47 136 Isgärde–Rälla Kalmar 2025–2026

48 373 Vitsand–Svensbyn Norrbotten pågår–2022

49 678 Grohed–Bratteröd Västra Götaland 2024

50 940 Rösan–Forsbäck Halland 2023–2025

*enligt nu gällande planer.
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Servicenivåer för Trafikledning på väg
Under perioden etablerar Trafikverket servicenivåer för Trafikledning på 
väg. Det innebär att relevanta servicenivåer för olika delar av det statliga 
vägnätet kommer att förtydligas i syfte att förbättra framkomligheten.  
Servicenivåerna etableras i tre nivåer; grund, mellan och hög, vilka beskriver  
vilken grad av avancerad trafikledning som tillhandahålls. Modellen  
för tilldelning av servicenivåer baseras på trafikflöden, trängsel samt ett 
antal ytterligare parametrar som exempelvis återkommande olyckor och 
trafiksammansättning på vägavsnitt. Sträckorna som planeras utrustas  
med högre servicenivåer under perioden kommer att finnas framför allt i 
Göteborgs- och Stockholmsområdet.

Åtgärder i järnvägssystemet
Investeringar görs i järnvägsnätet för att varaktigt förbättra funktionen i  
systemet. Åtgärderna är både stora investeringar och mindre trimnings-
åtgärder. De senare har en viktig funktion genom att de kan bidra till ett 
effektivare utnyttjande av infrastrukturen och ökad robusthet.

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att  
säkerställa att hela järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och  
att hela systemet är tillgängligt, det vill säga att banorna som trafikeras  
i dag även kan trafikeras i framtiden.

Underhållsarbetet på järnvägen 2022–2025 tar hänsyn till den nya nationella 
planen för transportsystemet 2018–2029, men baseras på grund av ledtider 
för genomförandet i början av perioden även på den tidigare planens priori-
tering. Prioriteringen av underhållsarbetet innebär att: 

• Grundläggande funktioner rörande framkomlighet, trafiksäkerhet, använd-
barhet och miljökvalitet ska säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet .

• Satsningarna för att öka robustheten på fyra särskilt utpekade sträckor 
ska prioriteras ur ett systemperspektiv och på samhällsekonomiska  
grunder, där hela transportflöden beaktas. 

• Dagens funktionalitet bibehålls på ytterligare tio utpekade transportflöden.

• Det finns risk för bärighets och hastighetsnedsättningar på det övriga nätet.

• Namngivna reinvesteringar i första delen av planperioden ska genomföras.

Basunderhållet är grunden i underhållet. Det ska se till att anläggningens 
funktion ständigt upprätthålls. Det består både av förebyggande och avhjäl-
pande underhåll, där ambitionen är att göra andelen förebyggande underhåll 
större, för att uppnå den rätta balansen ur ett livscykelkostnadsperspektiv 
(LCC). Merparten av de brister som kräver underhåll åtgärdas innan trafiken 
störs av dem. För de direkt trafikstörande bristerna ligger fokus på att åt-
gärda uppkomna fel snabbare i storstadsregionerna och på de större stråken. 

Reinvesteringar utgör den andra stora delen av underhållet. Trafikverkets 
målsättning är att öka andelen reinvesteringar jämfört med basunderhåll 
för att på så sätt öka kostnadseffektiviteten. Det finns ett uppdämt behov av 
reinvesteringar – med andra ord ett eftersläpande underhåll – för vilket fokus 
under planperioden 2014–2025 har legat på att återta främst i storstadsområ-
dena Stockholm, Göteborg och Malmö, samt på de stora stråken däremellan. 
Av figur 12 kan man utläsa att den ökade anslagstilldelningen i Nationell plan  
för transportsystemet 2018–2029 ger möjlighet att genomföra reinvesteringar  
även på övriga stråk. Från 2025 börjar stora satsningar på bland annat Sävenäs 
bangård och godsstråken i norr, som ligger på de särskilt utpekade stråken. 

Järnvägen 
Järnvägen består av många olika 
delar. Signaler, växlar, elkraft, 
ställverk, kontaktledningar – allt  
ska samverka för att det ska 
fungera. 12 000 kilometer spår med 
kontaktledning, 11 000 växlar och 
29 000 signaler är några av alla de 
delar som finns i järnvägssystemet. 
Just nu rustas Sveriges järnväg som 
aldrig förr, men det tar tid. Mängden 
trafik ökar samtidigt som ska vi ge 
plats åt de cirka 2 200 planerade 
banarbeten som genomförs på 
spåren varje år. 
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Figur 12 
Reinvesteringar för olika typer av banor.

Nya stambanor
I syfte att öka kapaciteten i järnvägssystemet har Trafikverket i uppdrag 
att planera och påbörja utbyggnaden av nya stambanor inom planperioden 
2018–2029. Utbyggnaden av nya stambanor inleds med sträckorna  
Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. 
 Ostlänken är den sträcka som kommit längst i planeringen.

För Ostlänkens hela sträcka pågår förberedande steg i olika skeden, där de 
norra delarna har kommit längst. För Nyköpings resecenter har konsult 
för bygghandlingsprojektering upphandlats och byggstarten planeras till 
december 2022. För att skapa utrymme för Ostlänken genom Norrköping 
har en godsjärnväg, Kardonbanan, som ansluter hamnen på Händelö med 
den befintliga stambanan byggts. Kardonbanan öppnades för trafik under 
2021. I anslutning till Kardonbanan förbereds även en ny godsbangård på 
Malmölandet, norr om Norrköping där järnvägsplanen vunnit laga kraft och 
upphandling pågår av kommande entreprenader. 

På sträckorna Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund pågår lokaliserings-
utredningar för att identifiera möjliga korridorer för de framtida stam banorna. 
I Göteborg–Borås finns förslag till lokalisering, och förslaget kommer 
skickas till regeringen för tillåtlighetsprövning. Parallellt med prövningen 
kommer arbetet med järnvägsplaner påbörjas. Tidplanen utgår från  
inriktningen som finns tillsammans med Västra Götalandsregionen om en 
produktionsstart 2025–2027 och det kräver att Trafikverket arbetar vidare 
parallellt med regeringens tillåtlighetsprövning. På sträckan Hässleholm–
Lund kommer förslag till rangordning presenteras efter årsskiftet  
2022–2023 och det planeras produktionsstart till mellan 2027–2029. 

Trafikverket planerar och skapar förutsättningar för att genomföra  
ett helt system för nya stambanor mellan Stockholm–Göteborg och  
Stockholm–Malmö. Under de kommande åren kommer en systemöver-
gripande utbyggnadsanalys att göras. Analysen ska klarlägga funktionella 
och tidsmässiga beroenden mellan nya stambanor och andra identifierade 
brister och planerade åtgärder med stor påverkan på systemets grund-
funktion. Analysen syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, 
regioner och operatörer, klarlägga funktionella förutsättningar och fortsatt 
inriktning för planering och genomförande av nya stambanor. 

Figur 13 
Principiell kartbild över nya stambanor. För 
Ostlänken (blå), Göteborg–Borås (röd) och 
Hässleholm–Lund (gul) pågår planläggning.
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Åtgärder för godstransporter
Ett flertal större åtgärder genomförs för att förbättra möjligheterna för  
godstransporter på järnväg.

Mellan Hallsberg och Degerön 
pågår en av Sveriges största 
godssatsningar på järnväg. 
Nu är den nordligaste delen av den 
fem mil långa järnvägsutbyggnaden 
på Godsstråket genom Bergslagen 
färdig. På nästan fyra kilometer av 
järnvägen genom Hallsberg har 
enkelspår blivit dubbelspår.
Även om den stora nyttan för 
godstrafiken märks först när hela 
sträckan är färdigbyggd 2029 går 
det redan nu att se flera viktiga 
effekter. Hallsberg är en knutpunkt 
för både person- och godstrafik.  
När godset får en egen väg in och ut 
från staden bidrar det till smidigare 
resor och pålitligare transporter.

Tabell 8 
Åtgärder för förbättrade  
godstransporter på järnväg.

Nr Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

1 Sävenäs godsbangård, åtgärder ställverk Västra Götaland pågår–2022

2 Gävle hamn, elektrifiering Gävleborg pågår–2022

3 Gävle rangerbangård, ktl-upprustning Gävleborg 2022

4 Sundsvalls hamn Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. Västernorrland pågår–2023

5 Hasselfors och Skinnskatteberg, Setrapaketet Västmanland pågår–2023

6 Herrljunga västra (f.d. Remmenedal) förbigångspår Västra Götaland 2022–2023

7 Malmö rangerbangård, ktl-upprustning Skåne 2022–2023

8 Ockelbo bangård, ktl-byte Gävleborg 2023

9 Falun bangård, ktl upprustning Dalarna 2023

10 Östersund bangård, ktl-byte Jämtland 2023

11 Varberg ny godsbangård Halland pågår–2024

12 Varberg–Hamra dubbelspår Halland pågår–2024

13 Göteborgs hamnbana, dubbelspår Västra Götaland pågår–2024

14 Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår Örebro pågår–2024

15 Umeå–Dåva, Norrbotniabanan Västerbotten pågår–2024

16 Gammelstad, bangårdsförlängning Norrbotten 2023–2024

17 Borlänge, utbyte av rangerställverk Dalarna 2023–2024

18 Kimstad–Skärblacka, elektrifiering Östergötland 2023–2024

19 Eslöv, förlängning av förbigångsspår Skåne 2024

20 Gävle–Ockelbo STAX 25 Gävleborg 2024

21 Jakobshyttan–Degerön dubbelspår Örebro pågår–2025

22 Finnerödja, förbigångsspår Västra Götaland 2024–2025

23 Åstorp, mötesspår Skåne 2024–2025

24 Morastrand–Lomsmyren elektrifiering (näringslivspott) Dalarna 2024–2025

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Fortsättning – Åtgärder för godstransporter

Nr Sträcka Län
Planerat 
produktionsår*

25 Uddevalla Bangård, ktl-upprustning Västra Götaland 2024–2025

26 Hässleholms rangerbangård, ktl-upprustning Skåne 2025

27 Heby, Setrapaketet Örebro, Uppsala 2025

28 Alvesta rbg, ktl-upprustning Kronoberg 2025–2026

29 Heby, mötesspår Uppsala 2025–2026

30 In- och utfart till Falköping kombitermenal Västra Götaland 2025–2026

31 Sikträsk bangårdsförlängning Norrbotten 2025–2026

32 Teåker och Haksjön, LTS utökad lastprofil Västra Götaland 2026

33 Moholm, förbigångspår Västra Götaland 2026

34 Laxå bangårdsombyggnad Örebro 2025–2026

35 Gävle hamn, ny anslutning Ostkusbanan Gävleborg 2024–2027

36 Godsstråket genom Bergslagen, förlängning till  
750 m långa spår 

Dalarna 2024–2027

37 Nattavaara bangårdsförlängning Norrbotten 2026–2027

38 Elektrifiering Nässjö–Eksjö Jönköping 2026–2027

39 Järneberg, förbigångsspår Västra Götaland 2026–2027

40 Malmö godsbangård, nytt rangerställverk Skåne 2026–2027

41 Helsingborg, utbyte rangerställverk Skåne 2026–2027

42 Nässjö bangård Jönköping 2027

43 Hallsberg rbg, Slipersbyte, R-gruppen Örebro 2027

44 Hallsberg–Stenkumla, dubbelspår Örebro 2021–efter 2027

45 Sävenäs, bangårdsombyggnad Västra Götaland 2024–efter 2027

46 Norra Stambanan, förlängning till 750 m lång spår  Gävleborg 2026–efter 2027

47 Nässjö–Värnamo Jönköping 2026–efter 2027

48 Hallsberg, infartsgruppen (I-gruppen) Örebro 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Karta 6 
Åtgärder för förbättrade  
godstransporter på järnväg.
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Kapacitetshöjande åtgärder
Delar av järnvägssystemet har inte efterfrågad kapacitet. För att åtgärda en 
del av bristerna genomförs utbyggnad av ökad spårkapacitet.

Tabell 9 
Kapacitetshöjande  
åtgärder på järnväg.

Nr Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

1 Tomelilla–Simrishamn, mötesstation Skåne pågår–2022

2 Ystad, bangårdsombyggnad Skåne pågår–2022

3 Simarishamn, nytt stationsspår Skåne pågår–2022

4 Hedemora samtidig infart Dalarna pågår–2022

5 Ny driftplats (Lustån) Dalarna pågår–2022

6 Mjölby, trimningsåtgärder Östergötland pågår–2022

7 Säter samtidig infart Dalarna 2022

8 Uppsala C (delning av spår) Uppsala 2022

9 Långsele–Västeraspby hastighetshöjande åtgärder Västernorrland pågår–2023

10 Erikslund ESIK Västernorrland 2022–2023

11 Gustafs samtidig infart Dalarna 2022–2023

12 Avesta Krylbo–Hedemora hastighetshöjande åtgärder Dalarna 2022–2023

13 Gällivare–Boden, STAX 32,5 ton Norrbotten 2022–2023

14 Gantofta ny plattform Skåne 2023

15 Kopparberg–Frövi, trimning för höjd STH Örebro 2023

16 Göteborgs hamnbana, dubbelspår Västra Götaland pågår–2024

17 Varberg–Hamra dubbelspår Halland pågår–2024

18 Göteborgs hamnbana Västra Götaland pågår–2024

19 Attarp, förlängning av mötesstation Skåne 2023–2024

20 Gammelstad bangårdsförlängning Norrbotten 2023–2024

21 Uppsala Norra Uppsala 2024

22 Tierp samtidig infart Uppsala 2024

23 Hagalund bangårdsombyggnad Stockholm 2022–2025

24 Borlänge C, ytterligare plattformsläge Dalarna 2024–2025

25 Alvesta–Växjö, mötesstation Grönsängen Kronoberg 2024–2025

26 Lerum, vändspår Västra Götaland 2024–2025

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Karta 7  
Kapacitetshöjande 
åtgärder på järnväg.

Fortsättning – Kapacitetshöjande åtgärder

Nr Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

27 Finnerödja, förbigångsspår Västra Götaland 2024–2025

28 Eskilstuna–Flen, höjd STH Sörmland 2025

29 Olskroken/Västlänken Västra Götaland pågår–2026

30 Ånge–Östersund kapacitets– och hastighetshöjande 
åtgärder 

Jämtland 2024–2026

31 Godsstråket, kapacitetshöjande åtgärder Gävleborg/Dalarna 2024–2026

32 Laxå bangårdsombyggnad Örebro 2025–2026

33 Sikträsk bangårdsförlängning Norrbotten 2025–2026

34 Utbyggnad av nordlig in- och utfart av befintlig Marjarp 
kombitermenal till Vsb

Västra Götaland 2025–2026

35 Mosås, förbigångsspår Örebro 2026

36 Moholm, förbigångspår Västra Götaland 2026

37 Uppsala–Gävle Uppsala 2024–2027

38 Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande 
åtgärder

Västernorrland 2024–2027

39 Nattavaara, bangårdsförlängning Norrbotten 2026–2027

40 Järneberg, förbigångsspår Västra Götaland 2026–2027

41 Älvängen, vändspår Västra Götaland 2026–2027

42 Olskroken, planskildhet Västra Götaland pågår–efter 2027

43 Högsjö västra, förbigångsspår Sörmland 2024–efter 2027

44 Katrineholm, förbigångsspår Sörmland 2024–efter 2027

45 Uppsala C (nytt vändspår) Uppsala 2025–efter 2027

46 Huskvarna–Tenhult, mötesstation Jönköping 2026–efter 2027

*enligt nu gällande planer.
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Reinvesteringsåtgärder på järnväg 
De enskilt största reinvesteringsåtgärderna under hela perioden 2022–2027 
är upprustning av broar, spår och växelbyten samt kontaktledningsbyten. 
Den ökade anslagstilldelningen i Nationell plan för transportsystemet  
2018–2029 ger möjlighet att genomföra reinvesteringar på de utpekade 
transportflödena men också på övriga stråk. Reinvesteringsåtgärderna  
bidrar till att återta det eftersläpande underhållet på de fyra särskilt utpekade 
flödena (Riksgränsen–Luleå och Luleå–Hallsberg, Sthlm–Göteborg,  
Sthlm–Malmö) och att bibehålla på övriga utpekade flödena. 

Nedanstående tabell visar de största planerade reinvesteringarna på de delar 
av järnvägsnätet som ligger utanför de trafikflöden som särredovisas i slutet 
av denna rapport.

Tabell 10 
Större reinvesteringar på järnväg 
exkl. åtgärder redovisade på  
utpekade trafikflöden.

Nr Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

1 Borås–Varberg, Kontaktledningsbyte Västra Götaland, 
Halland

pågår–2022

2 Borås, ställverksbyte ställarställverk Västra Götaland pågår–2022

3 Borås–Varberg, spår- och växelbyte, ommålningar broar Västra Götaland, 
Halland 

pågår–2022

4 Oskarsström–Åled, spårbyte Halland 2022

5 Storlien–Gränsen, spårbyte Jämtland 2022

6 Örebro S, spår- och växelbyte Örebro 2022

7 Västeraspby–Långsele, spår- och växelbyte Västernorrland 2022

8 Mora, utbyte av stlv 85 Dalarna 2022–2023

9 Ramlösa–Teckomatorp, ktl-upprustning Skåne 2023

10 Örebro–Frövi, spår- och växelbyte Örebro 2023

11 Träskholm–Myrhed, växelbyte Västerbotten 2023

12 Tunnlar Bohusbanan, reparationer Västra Götaland 2023

13 Oxelösund–Nyköping S, spår- och växelbyte Södermanland 2023

14 Pite- och Skelleftebanan, spårbyte Etapp 1 Norrbotten 2022–2024

15 Pite- och Skelleftebanan, spårbyte Etapp 1 Norrbotten 2022–2024

16 Värnamo, genomfart, spårbyte Jönköping 2023–2024

17 Vänersborg Trollhättekanal, brobyte Västra Götaland 2023–2024

18 Värnamo, kontaktledningsupprustning Jönköping 2023–2024

19 Kolbäck–Dingtuna–Västerås C, utbyten stlv 85 och  
hybridblock (FST)

Västmanland 2023–2024

20 Hallstahammar–Ängelsberg, utbyte stlv 85 Västmanland 2023–2024

21 Almedal–Borås, stolpbyte Västra Götaland 2023–2024

22 Värnamo, ställverksbyte ställarställverk Jönköping 2024

23 Åstorp–Helsingborg C, spår- och växelbyte Skåne 2024

24 Stenbacken, banunder- och banöverbyggnad Norrbotten 2024

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Fortsättning – Reinvesteringsåtgärder på järnväg

Nr Sträcka Län
Planerat  
produktionsår*

25 Linköping–Västervik & Bjärka–Säby–Rimforsa, 
utbyte av radioblockeringssystem

Östergötland 2023–2025

26 Hagalund, utbyte av utdelssystem Stockholm 2023–2025

27 Uppsala–N–Avesta/Kryolbo, ktl-upprustning Uppsala 2024–2025

28 Ljungan Parteboda, brobyte Västernorrland 2025

29 Uppsala–Sala–Avesta/Krylbo, spår och växelbyten Uppsala, Västman-
land, Dalarna 2024–2026

30 Almedal–Borås, ställverksbyten Västra Götaland 2024–2026

31 Uddevalla–Strömstad, ktl-upprustning Västra Götaland 2025–2026

32 Tillberga–Jädersbruk och Eskilstuna–Kolbäck,  
spår, räls och växelbyte

Västmanland 2025–2026

33 Fagersta, växelbyte Västmanland 2026

34 Långsele, växelbyte Västernorrland 2026

35 Fagersta bg, ktl-byte Västmanland 2026

36 Hallstahammar–Ängelsberg, utbyte av utdelssystem Västmanland 2025–2027

37 Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte Norrbotten 2025–2027

38 Bräcke–Långsele, Kontaktledningsupprustning inkl AT och 
hjälpkraft

Jämtland 2025–2027

39 Fosieby–Trelleborg, Spår och växelbyte Skåne 2027

40 Grängesberg–Ställdalen, Silverhöjdspåret ktl-byte Örebro 2027–efter 2027

41 Boden–Harrträsk, spårbyte Norrbotten 2027–efter 2027

42 Malmbanan, kontaktlednings– och hjälpkraftsupprustning Norrbotten 2027–efter 2027

43 Stambanan genom övre norrland,  
kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft

Västernorrland 2027–efter 2027

44 Oxelösund–Flens övre, ktl-upprustning Södermanland 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Karta 8 
Större reinvesteringar på järnväg
exkl. åtgärder redovisade på
utpekade trafikflöden.
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Åtgärder till följd av klimatförändringar
Inga större åtgärder för att anpassa järnvägssystemet till klimatförändringar 
har ännu planerats för genomförande under perioden. Däremot genom-
förs mindre åtgärder och planering utifrån identifierade behov, exempelvis 
erosionsskydd i Västra Götaland, översvämningsskydd i Norra Halland och 
Jönköping. 

Miljöåtgärder
Miljöåtgärder görs både inom nybyggnation och som riktade åtgärder i 
befintlig anläggning. De riktade åtgärderna görs inom landskap (natur- och 
kulturmiljö), vattenskydd, förorenade områden samt buller och vibrationer. 
Åtgärderna medför i allmänhet inga större trafikala konsekvenser. Ett exempel 
på en riktad miljöåtgärd är byggande av en planskild ren- och viltpassage 
(faunapassage) på Malmbanan sträckan Kalixfors–Råtsi. Ett exempel  
på en miljöåtgärd som görs inom ett nybyggnadsprojekt är byggandet av 
dubbelspår Kubikenborg–Sundsvall, Västernorrlands län. I samband med 
bygget tas förorenade massor bort, bl.a. på bangården i Sundsvall.

Nedan redovisas exempel på åtgärder som under byggtiden kan få en  
påverkan på trafiken enligt nu gällande planer.

• Kalixfors–Råtsi, planskild ren- och viltpassage (2023–2024).

• Älmhult bangård, sanering förorenat område (2025–2026).

• Hästveda, bullerskärm (2022–2023).

• Växjö, Räppe, sanering förorenat område (2023–2024).

• Kumla, bullerskärm (2022).

• Gnesta, bullerskärm (2022–2023). 

• Sala bangård, sanering förorenat område (2023).

ERTMS
European Rail Traffic Management System (ERTMS) är ett EU gemensamt 
signalsystem som på sikt gör driften av järnvägen mer flexibel och gör  
det enklare att bedriva tågtrafik mellan länder i Europa. Införandet innebär 
att Trafikverket kommer att byta ut samtliga signalställverk till moderna, 
standardiserade datorställverk utrustade med ERTMS-teknik. Under perioden 
planeras ERTMS att driftsättas på Malmbanan mellan 2023–2025 och där-
efter påbörjas utrullning i övriga nätet. Förslag till nationell utrullningsplan 
framtagen och presenterad Q4 2021. Under utbyggnaden kommer det att 
finnas sträckor med trafik som har kvar det gamla systemet. Därför kommer 
tågen att behöva teknisk utrustning ombord som klarar båda systemen.

Moderniseringen med tillhörande teknikskifte från relä till datoriserade 
ställverk, möjliggör också att ställverken kan övervakas från en driftledning, 
något som ger ökad robusthet och möjliggör en mer effektiv förvaltning av 
signalsystemet. 

Karta 9 
Införande av ERTMS.
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Åtgärder för att förbättrad kollektivtrafik
Under perioden genomförs åtgärder för att förbättra restiden och  
turtätheten för kollektivtrafiken. Detta ökar pendlingsmöjligheten  
och skapar förutsättningar för en ökad kollektivtrafik och enkla  
byten mellan olika trafikslag.

Tabell 11 
Åtgärder för förbättrad kollektivtrafik. 

Sträcka Län 
Planerat 
produktionsår*

Säter mötesspår och bredare plattform Dalarna 2022

Knivsta driftplatsombyggnad och slopande av plankorsning 
Knivstavägen

Uppsala 2022

E18 Danderyd–Arninge Stockholm 2022

Ostkustbanan, nytt mittspår i Sollentuna Stockholm 2022

Lund (Högevall)–Flackarp–Arlöv fyrspår Skåne pågår–2023

Uppsala C delning av spår Uppsala 2022–2023

Gävle–Storvik hastighetshöjande åtgärder Gävleborg 2022–2023

Mjölby trimningsåtgärder Östergötland 2023

Uppsala–Gävle anpassning till nya tåg Uppsala 2023

Bergslagsbanan trimning för höjd STH Örebro 2023

Varbergstunneln Halland pågår–2024

Barkarby, Ombyggnad Barkarby station till  
regionaltågsstation

Stockholm pågår–2025

Storvik–Falun trimningsåtgärder Gävleborg/Dalarna 2024–2025

Eskilstuna–Flen höjd STH Sörmland 2025

Kävlinge–Arlöv, etapp 2 Skåne 2025–2026

Fagersta station plattformsåtgärder och 
plankorsningsåtgärder

Västmanland 2025–2026

Västlänken och Olskroken planskildhet Västra Götaland pågår–2026

Uppsala–Borlänge kapacitets- och hastighetshöjande 
åtgärder 

Dalarna/Västmanland/
Uppsala

pågår–efter 2027

Tomteboda–Kallhäll Stockholm pågår–efter 2027

Bohusbanan dubbelspår och Brunnsbo station Västra Götaland 2022–efter 2027

Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och 
plattformar m.m. 

Västernorrland 2023–efter 2027

Mittbanan kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder Västernorrland/
Jämtland

2024–efter 2027

Falun–Borlänge hastighetshöjande åtgärd samt  
samtidighet Ornäs

Dalarna 2024–efter 2027

Dalabanan delen Uppsala–Avesta–Krylbo Västmanland 2024–efter 2027

Laxå bangårdsombyggnad Östergötland 2025–efter 2027

*enligt nu gällande planer.
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SERA – Jämförelse av avstängningsalternativ
I planeringen av genomförande av åtgärder utreder Trafikverket, i enlighet 
med punkt 16 i bilaga VII till SERA-direktivet (2012/34/EU), alternativ för 
riktigt stora planerade kapacitetsbegränsningar om de sökande önskar det. 
Ändrat utförande kan innebära ändrade kostnader som kan kräva ompriori-
tering i planeringen av åtgärder. Därför är Trafikverkets målsättning att den 
form av avstängning som åtgärderna med mycket stor trafikpåverkan skapar, 
ska vara beskriven och överenskommen 24 månader innan aktuell tågplan 
börjar gälla (även benämnt som X-24). För att uppnå det publicerar Trafikverket  
varje år redan i januari, 35 månader före aktuell tågplan, information om 
åtgärder som väntas få mycket stor trafikpåverkan, eller som det av andra 
anledningar kan vara värdefullt att utreda genomförandesalternativ för. 

Hantering i praktiken 
Utredning av genomförandealternativ sker på önskemål från, och tillsammans 
med, branschen. Det är med andra ord viktigt att den som lämnar önskemål 
om utredning, också är villig att delta i densamma. Det är också viktigt  
att den som lämnar önskemål om utredning har en bild av vilka alternativ  
som denne anser bör utredas (ytterligare specificering av det kommer att  
ske av Trafikverket och den sökande tillsammans).  

Syftet med utredningarna är att i ett tidigt skede skapa en god dialog kring 
begränsningar som innebär mycket stor trafikpåverkan, och därigenom i  
rätt skede av planeringen kunna anpassa genomförandet så att det blir rimlig 
påverkan på trafiken. Ofta finns det beroenden mellan olika åtgärder med 
mycket stor påverkan och Trafikverket ser därför gärna önskemål från  
tågoperatörer om hur en eventuell utredning bör grupperas för att ge 
bäst resultat.

För mer information om aktuella kapacitetsbegränsningar för 2025 se  
www.trafikverket.se – För dig i branschen/järnväg/tågplaner/tågplan 2025/
presentation och utredningar av trafikpåverkande åtgärder. 

Senast siste februari varje år ska önskemål om utredning av jämförelsealternativ 
enligt Punkt 16 bilaga VII till SERA-direktivet, vara Trafikverket tillhanda på 
e-postadressen: [tpa@trafikverket.se]

mailto:tpa@trafikverket.se
https://mobil.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/jarnvag/tagplan-att-skapa-tidtabeller-for-tag/tagplan-2025/presentation-och-utredningar-av-trafikpaverkande-atgarder/
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Plankorsningar
Trafikverket arbetar kontinuerligt med att öka säkerheten i plankorsningar. 
En del plankorsningar slopas och ersätts med korsningar i skilda plan eller 
genom att leda om vägtrafiken. De plankorsningar som inte kan slopas eller 
byggas planskilt arbetar verket med att få en godtagbar säkerhetsnivå på, 
till exempel genom att installera bommar och ljus- och ljudsignaler eller 
förbättra sikten.

Regeringen gav 2019 Trafikverket i uppdrag att öka säkerheten i plankors-
ningar på statlig järnväg. Plankorsningsolyckorna är få, och slumpen var 
en olycka sker, är en stor förklaringsvariabel, men för att öka säkerheten 
i plankorsningarna arbetar Trafikverket systematiskt med att identifiera, 
prioritera och genomföra åtgärder i ett kort- och långsiktigt perspektiv i 
de plankorsningar som har förhöjd olycksrisk. . Prioriteringen utgår ifrån 
en samlad bedömning av bland annat olyckor, incidenter, särskilda risker, 
platsens geografi och utformning samt om sikten är fri eller begränsad. 
Trafikverket har tagit fram en plankorsningslista över vilka åtgärder som ska 
prioriteras.

Plankorsningslistan är både en kartläggning och samtidigt ett arbets-
dokument för effektivt och systematiskt arbete. Den innehåller cirka 180 
plankorsningar och redovisar både när och vad som planeras att utföras. 
Plankorsningslistan redovisas i sin helhet på Trafikverkets hemsida,  
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/din-sakerhet-
vid-jarnvag/Plankorsningar/trafikverket-prioriterar-korsningar-med-for-
hojd-risk/ 

Utöver plankorsningsåtgärder som ligger i den prioriterade listan genomför 
Trafikverket åtgärder på plankorsningar i samband med större banupp-
rustningar. Det innebär att under perioden fram till 2025 kommer ytterligare 
närmare 1 000  plankorsningar att bli föremål för särskild översyn. För  
närvarande planerar eller genomför Trafikverket plankorsningsåtgärder 
längs följande sträckor: 

• Fryksdalsbanan, Kil–Sunne (klart), Sunne–Torsby (2021–2024).

• Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika (2022).

• Ådalsbanan, Västerasby–Långsele (2021–2022).

• Tunadalsspåret, Sundsvall (2023).

• Södra Bohusbanan, Göteborg–Uddevalla (planerad produktionsstart 
2023/2024).

• Viskadalsbanan, Borås–Varberg (produktionsstart 2024).

• Norge/Vänerbanan med Nordlänken, Öxnered–Kornsjö  
(utredning påbörjas 2024).

• Mittbanan, Ånge–Sundsvall (2024–2026), Ånge–Östersund  
(2024–2026), Östersund–Krokom (2024).

• Bergslagsbanan, Falun–Borlänge (2024–2025), Storvik–Falun  
(2024–2025).

• Kinnekullebanan, Gårdsjö–Håkantorp (planerad produktionsstart 2025).

• Ostkustbanan, dubbelspårsutbyggnad, Gävle–Kringlan,  
Sundsvall–Dingesjö (produktionsstart 2026).

• Nässjö–Värnamo–Halmstad, delarna Nässjö–Vaggeryd och  
Forsheda–Reftele (2021–2025).

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/trafiksakerhet/din-sakerhet-vid-jarnvag/Plankorsningar/trafikverket-prioriterar-korsningar-med-forhojd-risk/
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• Kust till kust, Almedal–Borås (utredning påbörjas 2026).

• Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg (utredning påbörjas 2026).

• Norra Bohusbanan, Strömstad–Skee (klart), Skee–Överby (projektering 
påbörjas 2022).

• Norra Bohusbanan, Överby–Uddevalla (utredning påbörjas 2022).

En ökad satsning sker också i syfte att förbättra närsikten för den som  
passerar en obevakad plankorsning. Detta genom att bilda servitut för  
att avverka skog och röja de hinder som skymmer sikten i obevakade  
plankorsningar. När sikten i obevakade plankorsningar är bristfällig får  
de som ska korsa järnvägen inte fullgod tid till att reagera och stanna  
om tåget kommer. Fram till 2025 kommer Trafikverket årligen att åtgärda  
ett 100-tal obevakade plankorsningar med dålig sikt runt om i Sverige.  
Under 2022 planeras åtgärder att utföras på banor främst i region syd,  
öst och mitt. 

Trafikverket förvaltar 12 000 km 
statlig järnväg. I Sverige finns  
cirka 6 500 plankorsningarr.  
Av dessa är cirka 3 000 utrustade 
med någon slags bom, ljus- och/
eller ljudvarning. Övriga 3 500 
plankorsningar är obevakade,  
med eller utan kryssmärke.  
Årligen omkommer mellan  
13 och 22 personer i plankorsnings-
olyckor, av dessa utgör cirka  
60 procent suicid. Olyckorna är 
spridda över Sverige och har 
inträffat i olika typer av plan-
korsningar.

Evakuering och röjning
Trafikverket har de senaste åren förbättrat förutsättningarna inom järnvägs-
trafiken för att effektivare och snabbare evakuera resenärer och röja undan 
trasiga fordon i samband med olyckor och trafikstopp. Syftet är att öka  
säkerheten för resenärerna och åstadkomma tidigare trafikstarter och  
därmed minska samhällsekonomiska följder av störningar.  

Detta har åstadkommits genom att införa maximala tidsfrister för evakuering 
och röjning i hela landet genom ett tydligare arbetssätt och process där 
Trafikverket tar en tydligare ledarroll i störningssituationer. Stärkta inställelse-
tider för kritiska felavhjälpningsresurser är implementerade samt införandet 
av en röjningstjänst med strategiskt utplacerade röjningslok på 11 platser i 
landet. 

Under 2022–2023 kommer röjningstjänsten att kompletteras med ytterligare 
4 platser till totalt 15 i landet. Tjänsten kommer även anpassas till utrullningen 
av ERTMS.

Under åren 2022–2023 kommer lösningen att fortsätta förbättras och utvecklas 
genom branschgemensam uppföljning och forum för ändringshantering.  
Målsättningen ökas successivt och andelen klarade evakueringar och röjningar 
inom tidsfrist är satta till 90 procent år 2022 och 95 procent år 2023. 
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Åtgärder för transporter inom sjöfart 
Mälarprojektet är ett samlingsnamn för objekten Södertälje sluss och kanal, 
Mälarfarleden samt för utbyggnaden av hamnarna i Västerås och Köping. 
Målet är att öka sjösäkerheten och att kunna ta emot större fartyg med större 
godsmängder. Ombyggnaden av Södertälje sluss har startat och tillsammans 
med muddring av farleden i Mälaren. Hjulstabron behöver byggas om för 
större fartyg. Hjulstabron ingår inte i gällande nationell plan.

För att säkra Vänersjöfartens framtid planerar Trafikverket i samarbete med 
Sjöfartsverket att bygga nya slussar i Trollhätte kanal, vid Lilla Edet, Trollhättan  
och Vänersborg. Nya slussar är en förutsättning för att sjöfarten ska kunna 
fortsätta att fungera och utvecklas – så att den på sikt kan avlasta järnvägen 
och minska andelen transporter med lastbil. Med nya slussar skapas möjlighet 
att i framtiden trafikera kanalen med större fartyg

Övriga åtgärder
Åtgärder för att förbättra förutsättningar för hållbar stadsmiljö 
Kommuner regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer enligt 
förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Syftet är att 
främja hållbara stadsmiljöer genom att ge stöd till åtgärder i städer som leder 
till ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik eller 
hållbara godstransportlösningar. Som villkor för stöd ska sökande genomföra 
motprestationer i form av andra åtgärder än de som stödet avser och som  
bidrar till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Tabell 12 
Åtgärder för att främja hållbara  
stadsmiljöer (urval).

Kommun/region Åtgärd

Bollnäs kommun Bollnäs C nytt resecentrum

Enköpings kommun/Region Uppsala Infrastruktur för nytt linjenät i Enköping 

Göteborgs stad/Västra Götalandsregionen Engelbrektslänken, Cykelgarage vid Station Haga

Helsingborgs stad/Region Skåne Kollektivtrafiknod Maria

Karlstads kommun/Region Värmland Vikenförbindelsen, Trädgårdslänken

Lidingö/Region Stockholm/Stockholms stad Lilla Lidingöbron – ny bro med dubbelspår för spårväg 
samt gång- och cykelbanor

Nacka/Region Stockholm Bussterminal i Orminge centrum, stadsgata i Sickla 
nära kollektivtrafikknutpunkt

Nyköpings kommun/Region Sörmland Nyköpings resecentrum

Region Stockholm m.fl. Tvärbanans Kistagren etapp 1–3, Ny bussterminal i 
Slussen, Entré Slussen, Vasagatan (cykelanpassning)

Skellefteå kommun Ny bro över Skellefteälven, ombyggnad av Parkbron till 
gång- och cykelbro, gång- och cykelvägar till Bergsbyns 
industriområde

Sundsvalls kommun m.fl. Hållplats Stenstan, Åtgärder i samband med att väg 
562 omvandlas till stadsgata

Umeå kommun Gena gång- och cykelkopplingar till norra Ön,  
Bro för kollektivtrafik, gång och cykel över E4

Vaxholms stad/Region Stockholm Replipunkt Vaxholm

Växjö kommun Nya Klosterbron, regionbussgata, stadsbussgata, 
korsningsåtgärder för cykel på bl.a. Mörners väg, 
Liedbergsgatan och Sandsbrovägen

Östersund Gång- och cykelbro vid Östersunds centralstation, 
elektrifiering för busstrafik på Frösön, signalprioritering 
för buss, cykelvägar
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Avtalad kollektivtrafik
Trafikverket har i uppdrag att bidra till en grundläggande tillgänglighet  
mellan regioner. Där det inte finns möjlighet för trafikföretag att bedriva 
trafik kommersiellt kan Trafikverket ingå avtal med olika aktörer i syfte  
att de, mot ekonomisk ersättning, ska trafikera dessa sträckor. Trafikavtal 
tecknas för persontrafik med både buss, tåg, flyg och färja. 

Trafikverket gör utredningar baserade på olika tillgänglighetskriterier  
och de kommuner som har sämst tillgänglighet prioriteras högst när det 
gäller att få avtalad trafik. Färjetrafiken till Gotland är ett särskilt uppdrag 
eftersom det saknas fast förbindelse till ön. Även nattågstrafik till Jämtland 
och flyg mellan Östersund och Umeå är särskilda regeringsuppdrag. 

Trafikverket ingår antingen så kallade samverkansavtal med regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, där de i sin tur upphandlar trafiken, eller så  
upphandlar Trafikverket trafiken själv och ingår så kallade operatörsavtal 
med trafikföretag.

Tabell 13. Avtalstider.

Avtalet avser Avtalstidens slut

Avtal med trafikföretag

Flyg 2023

Nattåg övre Norrland 2024

Nattåg Jämtland 2024

Gotlandstrafiken 2027

Samverkansavtal tåg (med RKM)

Stångådal (Linköping-Kalmar) 2022

Norrtåg 2023

Tåg i Bergslagen 2023

Samverkansavtal buss (med RKM)

Samverkande inland (15 linjer i BD, AC, Z och Y) 2023

Linje 100 Umeå-Haparanda Inget nytt avtal

Buss i norra Dalarna 2023

Samverkansavtal anslutningstrafik (med RKM)

Anslutningstrafik flyg i Norrbottens län 2022

Anslutningstrafik flyg i Västerbottens län 2023

Avtalet avser Avtalstidens slut

Avtalet avser Avtalstidens slut

Avtalet avser Avtalstidens slut
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Modernisering av transportsystemet med ny teknik

Transportsystemet står inför en ökande digitalisering och centralisering  
av tekniska system. Det kommer att ställa högre krav på kapaciteten,  
funktionaliteten, robustheten och säkerheten i den digitala infrastrukturen 
längs Sveriges vägar och järnvägar. 

Åtgärderna är tätt sammankopplade och tillsammans ska de nå huvudsyftet 
att på ett resurseffektivt sätt uppdatera Trafikverkets digitala infrastruktur 
och därmed skapa förutsättningar för den fortsatta utvecklingen och  
modernisering av transportsystemet.

Trafikverkets nät för datakommunikation behöver utvecklas och förstärkas 
för att nå den kapacitet, funktionalitet robusthet och säkerhet som  
digita liseringen innebär då fler och fler delar behöver kommunicera digitalt. 
Under perioden införs en ny lösning för trådlös kommunikation mot 
tekniska system längs väg och järnväg för att hantera den alltmer uppkopplade 
anläggningen. Även åtgärder kring it miljöer och it säkerhet krävs för att 
säkerställa robusthet och tillgänglighet. 

Trafikverkets radionät, GSMR, bygger på en gammal teknisk plattform. 
Det pågår ett standardiseringsarbete för att ta fram krav på ett nytt system, 
FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Det kommer  
då att ställa krav på att förnya befintligt radionät innan nästa generations 
radiosystem införs. 

Kommunikation med fordon 
Tekniken som används för att kommunicera med trafikanter på väg utveck-
las genom att information till trafikanter successivt flyttas över från vägsida 
till fordon, vilket leder till att behovet av traditionell vägsidesutrustning för 
trafikantinformation minskar och försörjningsbehovet av trafikinformation 
ökar. Det pågår ett utvecklingsarbete för att möjliggöra uppkopplade och 
självkörande fordon som kan kommunicera och ta del av Trafikverkets  
tillgängliga data beträffande infrastruktur, trafik, vägarbeten med mera. 

Elvägar 
Trafikverket har regeringsuppdrag att utreda möjligheten att införa elvägar 
på det svenska vägnätet för att genom dynamisk laddning av tunga fordon 
kunna bidra till att minska CO2-utsläppen. I regeringsuppdraget ingår även 
att hantera de beslutade innovationspartnerskapen mellan Sverige, Tyskland 
och Frankrike. Två demonstrationsprojekt pågår, test av konduktiv mark-
skenelösning i Lund samt induktiv elvägslösning på Gotland. Upphandlings-
processen för att etablera den första permanenta elvägsträckan i Sverige har 
påbörjats för sträckan E20 Hallsberg–Örebro och planerad trafiköppning är 
2025/2026. Trafikverket har föreslaget en kommande utrullning av elvägar 
i Sverige vid uppdateringen av den nationella infrastrukturplanen. Planen 
innebär att efter öppnande av pilotsträckan fortsätter vi med 20–30 mil 
elvägar under perioden 2026–2030 samt under den perioden planerar och 
förbereder för en vidare utbyggnad efter 2030. 
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Inriktning för forskning och innovation
Transportsystemets utveckling kräver ny kunskap, innovativa lösningar 
och fördjupad samverkan mellan transportområdets aktörer. Några av de 
utmaningar som transportsektorns aktörer måste hitta nya lösningar för är 
att ställa om till fossilfrihet, skapa tillgänglighet för alla medborgare och för 
näringslivet, säkerställa att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken, samt 
bidra till samhällsutveckling.

Forskning och innovation är viktiga verktyg för att bygga framtidens kompe-
tens, utveckla metoder och modeller samt demonstrera nya systemlösningar 
som binder samman teknik, affärsnytta och samhällsnytta på transportom-
rådet. FoI-verksamheten är central för Trafikverkets förmåga att lösa sina 
uppgifter, men den är också viktig för kunskapsutvecklingen hos akademin, 
näringslivet och andra myndigheter.

Läs mer om Trafikverkets behov av forskning och innovation i bilaga 1 
Trafikverkets forsknings och innovationsplan för åren 2022–2027.
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Ekonomi och risker

Nationell plan för statens transportinfrastruktur för åren 2018–2029 omfattar  
622,5 miljarder kronor (2017 års prisnivå), varav 333,5 miljarder avser 
utveckling av transportsystemet och 289 miljarder kronor avser vidmakt-
hållande av transportsystemet. Utöver planen tillkommer cirka 90 miljarder  
kronor från banavgifter, trängselskatter, infrastrukturavgifter, lån och 
medfinansiering. Ny nationell plan för statens transportinfrastruktur beräknas 
fastställas under 2022. Riksdagen har beslutat om ekonomiska ramar för  
perioden 2022–2033 som uppgår till 799 miljarder kronor (2021 års prisnivå). 

Tabell 14 visar det beräknade ekonomiska utrymmet för perioden 2022–2025. 
Fram till och med 2024 utgår utrymmet från de beräknade medlen enligt 
regeringens budgetproposition för 2022. För år 2025 baserar sig beloppen  
på tillgängliga anslag 2024. Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 
aviserat ökade medel för 2023 och 2024 med anledning av riksdagens beslut 
om de ekonomiska ramarna för perioden 2022–2033. Cirka 2 miljarder  
kronor av dessa avser utveckling av statens transportinfrastruktur och är 
inte fördelade i tabellen. De ökade medlen inom vidmakthållande ingår i 
tabellen. 

Den högre nivån under 2022 beror på att medel som inte upparbetats  
från tidigare år ger ett ökat utrymme, bland annat inom stadsmiljöavtal  
och vidmakthållande järnväg.

Investeringar som finansieras med trängselskatt och lån visar en hög nivå 
under 2022, vilket bland annat förklaras av att projekt förbifart Stockholm 
och Västlänken är i ett intensivt produktionsskede. 

Tabell 14 
Ekonomiskt utrymme  
miljoner kronor, löpande pris.

Verksamhet 2022 2023 2024 2025

Utveckling av statens transportinfrastruktur 34 900 26 600 27 700 27 500

Investeringar i regional plan 5 000 3 900 3 700 3 100

Större investeringar i nationell plan 21 000 18 300 19 300 20 100

Väg 5 500 4 300 4 500 3 600

Järnväg 14 800 13 300 14 000 15 100

Sjö- och luftfart 700 700 800 1 400

Övriga investeringar 4 800 3 400 3 700 3 300

Stadsmiljöavtal 4 100 1 000 1 000 1 000

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 35 000 33 100 33 600 33 700

Väg 16 100 16 200 16 500 16 500

Järnväg inkl. banavgifter 18 900 16 900 17 100 17 200

Investeringar nansierade med trängselskatt och lån fi 10 600 6 600 5 200 6 200

SUMMA 80 500 66 300 66 500 67 400
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Generella risker
Planeringsmässiga
• Stora och komplicerade projekt kan innebära mer tidskrävande  

planläggnings- och tillståndsprocesser och ökad risk för överklagade 
planer.

• Samordning med kommunala detaljplaner och kommunal 
medfinansiering förutsätter förhandlingar med extern part, vilket kan 
påverka planeringsprocessen. 

Kompetensmässiga
• Brist på kvalificerad arbetskraft i anläggningsbranschen – idag det största 

hindret för ökat byggande.

Upphandlingsmässiga
• Ökade verksamhetsvolymer och större komplexitet i anläggningarna  

kan inom vissa områden leda till försämrad konkurrenssituation och  
därmed färre anbud och högre priser. Risken bedöms vara störst i  
storstadsområdena och nya tillväxtområden.

Utförandemässiga
• Tillgång till tider för arbete i spår kan försvåras av ökade trafikmängder, 

samt ett ökat antal banarbeten.

Övriga omvärldsfaktorer
• Pandemin och geopolitiska spänningar skapar obalans i den globala  

materialförsörjningen. Flaskhalsar, obalanser, brist på material, och  
insatsvaror orsakar prishöjningar och prissvängningar Det föreligger  
risk för förseningar/kostnadsökningar i Trafikverkets leveranser  
beroende på uteblivna eller försenade leveranser av halvledare, stål, 
cement och andra kritiska insatsvaror. 

• De kraftigt stigande råvarupriserna är ett problem för hela bygg- och 
anläggningsbranschen.

• Fortsatt osäker situation kring Cementas framtida möjligheter till  
kalkstensbrytning i Slite då det förlängda tillståndet gäller till och med  
31 december 2022.

• Faktisk eller förväntad klimatförändring, kan dels medföra ökade krav  
på anläggningens utformning och dimensionering, dels påskyndad  
nedbrytning av anläggningen.

• Ökad trafikmängd i kombination samt en anläggning som blir allt äldre 
kan kräva ökade underhållsinsatser.
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Vägstråk och järnvägsflöden
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Redovisning av utvalda vägstråk och järnvägsflöden
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Vägstråk
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E4 Länsgräns Stockholm–Haparanda

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat
produktionsår*

1 Hortlax tpl Tpl pågår–2022

2 Umeå, västra länken Mfri pågår–2022

3 Djäkneboda–Bygdeå Mfri pågår–2022

4 Salmis–Haparanda Mfri pågår–2022

5 Nydala–Sävar–Lillåbron Bel pågår–2022

6 Förbi Börjelslandet Mfri pågår–2022

7 Sundsvall–Timrå (delsträckor) Bel 2022

8  Del genom Härnösand Bel 2022

9 Gävle–Enånger Bel pågår–2023

10 Hudiksvall–Kungberget Bel 2023

11 Sikeå–Gumboda Mfri pågår–2024

12 Håknäs–Hörnefors–Stöcksjö Bel 2022–2024

13 Västernorrland, Räcke och andra  
ts-åtgärder 

Ts 2022–2024

14 E4 Bro över väg E4 vid tpl Timrå Bro 2023–2024

15 E4/v562 TS-åtg korsning Maj Ts 2024

16 Håknäs, bro över Öre älv Bro 2024

17 Solbacken–TPL Ostvik Bel 2024

18 Korsning E4/v352 Björnavägen Cpl 2025

19 Härnösand, södra infarten Ts 2025–2026

20 Gävle–Tönnebro, förbättrad kapacitet Kap 2026

21 Kongberget–Gnarp Mfri 2025 efter 2026

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet
Under perioden 2022–2027 kommer ett flertal större och trafikpåverkande 
vägarbeten utföras på E4, norr om länsgränsen mellan Uppsala- och Gävle-
borgs län. I huvudsak rör det sig om investeringar i form av mötessepareringar 
och beläggningsarbeten sommartid på befintlig väg. En viss osäkerhet finns 
runt planeringen för beläggnings- och broåtgärderna, då de kan komma att 
flyttas mellan åren eller få förändrad sträcka beroende på slitage. Åtgärderna 
har i allmänhet stor trafikpåverkan med risk för köer och förlängda restider.

Perioden 2022–2023
Under 2022–2023 kommer beläggningsarbeten på sträckorna Gävle–Enånger, 
Älandsbro–Överdal samt Överdal–Örnsköldsvik att genomföras. Arbetena 
bedöms medföra måttlig trafikpåverkan då trafiken i ena körriktningen 
vanligen leds över i den motsatta, så att varje körriktning får ett körfält och 
nedsatt hastighet.

Vid arbeten på Höga kustenbron leds trafiken normalt över i mötande  
körriktning så att varje körriktning får ett körfält vardera och nedsatt hastighet.

Under perioden 2022–2023 kommer räckesarbeten att utföras längs E4  
i Sundsvall, Kramfors och Örnsköldsviks kommuner. Arbetena bedöms  
medföra måttlig påverkan på trafiken.

Under 2023 påbörjas arbetet med en ny bro över E4 i trafikplats Timrå. 
Trafiken kommer på en kortare sträcka att ledas om på en tillfällig förbifart 
med sänkt hastighet. Den tillfälliga förbifarten kommer att ha två körfält i 
vardera riktningen.

Umeåprojektet etapp 2 fortsätter under 2022, största delen av projektet går 
i ny sträckning varför endast vissa delar av projektet kommer att påverka 
trafik på befintliga vägar. Senareläggning öppning för trafik p.g.a. olycka.

Beläggningsarbeten med bedömd stor trafikpåverkan kommer utföras på 
sträckan Nydala–Sävar–Lillåbron under år 2022–2023.

Under 2022 pågår arbeten på sträckorna Djäkneboda–Bygdeå och  
Salmis–Haparanda. Projekten innebär breddning av befintlig väg och  
uppsättning av mitträcke vilket kan leda till begränsad framkomlighet.

På sträckan Sikeå–Gumboda påbörjas arbetet med att bredda befintlig väg 
och sätta upp mitträcke. Detta kan leda till begränsad framkomlighet. 

Ny trafikplats byggs i Hortlax med trafikpåverkan i form av omledning under 
tid för byggnation av ny bro.

Vid bron över Kalix älv pågår vissa kompletterande åtgärder under 2022.
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Perioden 2024–2027 
Under perioden 2024–2027 påbörjas arbetet med ny sträckning av E4 på  
delen mellan Kongberget och Gnarp i Gävleborgs län. Större delen av projektet  
löper i ny sträckning men kan medföra en begränsad framkomlighet vid 
anslutningspunkterna till befintlig väg.

Längs E4 genom Gävleborg respektive Västernorrland utförs  
trafiksäkerhetshöjande åtgärder med trafikpåverkan som följd.

Korsningen mellan E4 och väg 562 i Maj söder om Sunsdvall kommer att 
byggas om under 2024 med viss trafikpåverkan.

Beläggningsarbetet Nydala–Sävar–Lillåbron fortsätter enligt föregående 
period.

Arbetet fortsätter på sträckan Sikeå–Gumboda med viss trafikpåverkan.

Trafikala och regionala 
effekter efter genom-
förda åtgärder på E4, 
norra delen, år 2027
• Ökad trafiksäkerhet för 

alla berörda trafikanter i 
och med mötesseparering 
med mitträcke och ett antal 
korsningsåtgärder.

• Ökad tillgänglighet och 
framkomlighet för godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.

• Förbättrade förutsättningar 
för regional utveckling.

• Minskade restider och  
förbättrade förutsättningar 
för arbetspendling i och 
med att tillåten hastighet 
kan höjas till 110 km/tim.

• Förbättrad säkerhet och 
minskade barriäreffekter  
vid kända viltstråk.

• Viss förbättring av  
cykelmöjligheter.

• Ökad bärighet till ny  
bärighetsklassen BK4.
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E4 Helsingborg–länsgräns Gävleborg

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat 
produktionsår*

1 E4/584 Bornsjön MiljöV pågår–2022

2 Ljungby–Toftanäs, motorväg Mv pågår–2022

3 Påljungshage–Sille Bel 2022

4 Uppsala Bel 2022

5 Essingeleden, ITS-åtgärder Öv pågår–2023

6 Helenelund, ny vägport (p.g.a. Tvärbanan) Bro pågår–2023

7 Essingeleden, broreparationer Bro pågår–2023

8 E4 Ljungby–Toftanäs Mv pågår–2023

9 Huskvarna–Vättersmålen, räcken Ts 2022–2023

10 Björnsnäs norr om Norrköping Kap 2023

11 S Lockebo, östra bron E4 Öv 2023

12 E4 Bro över allmän väg vid tpl Mehedeby Bro 2023

13 Gränna–Stavsjö Bel pågår–2024

14 Tpl Hyllinge–Ljungby (delsträckor) Bel pågår–2024

15 Toftaholm–Gränna (delsträckor) Bel pågår–2024

16 Stockholm Norr (delsträckor) Bel pågår–2024

17 Stockholm Söder (delsträckor) Bel pågår–2024

18 Östra infarten Nyköping Kap 2023–2024

19 S Lockebo, västra bron E4 Öv 2024

20 Dragongate–Läby, K1 Bel 2024

21 Herrbeta, flytt av E4 m.m. p.g.a. Ostlänken Mv 2022–2025

22 Löfstad, flytt av E4 p.g.a. Ostlänken Tpl 2022–2025

23 Tpl Fullerö och väg 290 kapacitetsåtgärder Kap 2024–2025

24 Nyköping, omledning av trafik till E4 p.g.a. 
avstängning Brunnsgatan 

Öv 2024–2025

25 Linköping östra (Staby), Trimnings/ 
tillgänglighetsåtgärder

Tpl 2025–2026

26 E4 Förbifart Stockholm, tpl Vårby, Bredäng 
och Häggvik

Mv pågår–efter 2027

27 E4/lv259 Tvärförbindelsen Södertörn Mfri 2023–efter 2027

28 E4/E20 Hallunda–Vårby Kap 2024–efter 2027

29 E4/E20 Södertäljebron kapacitetsförstärkning Kap 2024–efter 2027

30 Jönköpings län, räckesåtgärder Ts 2026–2027

31 Tpl Huskvarna N, bro över kommunal väg Öv 2027

32 Tpl Ljungarum, bro över allmän väg Öv 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet
Under perioden 2022–2027 kommer några större och trafikpåverkande  
vägarbeten utföras på E4. Vägen vid Ljungby byggs om till motorväg.  
I Stockholm pågår utbyggnaden av Förbifart Stockholm samt vägport vid 
Helenelund.

Åtgärderna påverkar trafiken, på vissa ställen kan påverkan bli stor eller 
mycket stor med risk för köer och förlängda restider. På en del sträckor  
utförs parallellt flera större banarbeten. Sammantaget skapar det en komplex 
framkomlighetssituation inte minst i samband med längre avstängningar 
på järnväg, då tåg antingen måste ledas om på andra banor eller att bussar 
ersätter tågen.

Därutöver genomförs investeringar och underhållsarbeten sommartid på 
befintlig väg i form av beläggnings- eller broarbeten. En viss osäkerhet finns 
kring beläggnings- och broåtgärderna, då de kan komma att flyttas mellan 
åren eller få förändrad sträcka beroende på slitage.

Perioden 2022–2023
På E4 mellan Ljungby–Toftanäs är projektet igång för utbyggnad till motor-
väg och det väntas bli stor trafikpåverkan i Jönköpings- och Kronobergs län 
med varierande trafikpåverkansgrad under byggtiden fram till 2022. I nuläget 
går det inte att säga när de olika störningarna kommer inträffar, men det 
kommer genomföras med sänkt hastighet och kapacitetsbegränsningar då 
trafiken framförs med ett körfält i vardera riktningen utan mittseparering. 
Det kommer att förekomma förbifarter vid broarbeten med omledningar 
under vissa tider samt avstängda ramper i trafikplatser.

Oftast får arbetena stor påverkan när en delsträcka får ny beläggning men 
det är olika beroende på var på E4 arbetet ska utföras. Söder om Jönköping 
planeras beläggningsarbete som utförs nattetid. Vanligtvis stängs ena  
körriktningen, trafiken leds då om till andra sidan, i och med det blir det 
endast ett körfält i vardera riktningen samt sänkt hastighet.

Mellan Gränna och Stavsjö kommer vägen att beläggas på flera delsträckor 
under åren 2022–2027. Arbetena kommer att genomföras både på dagtid och 
nattetid. Det är risk för stor trafikpåverkan med avstängda körfält, eventuellt 
även överledning, och nedsatt hastighet.

I södra Södermanlands län kommer två broarbeten att begränsa  
fram komligheten, dels vid bron över Svärtaån nordost om Nyköping,  
dels väster om Jönåker, väster om Nyköping.

Vidare fortsätter beläggningsarbetena under året att domineras av  
åtgärderna på E4, däribland på sträckan mellan Uppsala och länsgräns 
Stockholm i södergående riktning. Stor trafikpåverkan, köbildning  
och förlängd restid. Även mellan Helsingborg och Ljungby kommer  
beläggningsåtgärder göras men i nuläget går det inte att säga vart eller  
vilken trafikpåverkan de kommer att få. Förbifart Stockholm, Häggvik  
pågår under hela perioden och innebär omlagd trafik i provisoriskt läge  
fram till att Förbifarten öppnas. Detta innebär en hastighetssänkning för 
vägtrafiken.
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Vid Östra infarten Nyköping sker kapacitetsförstärkning för ökad  
trafiksäkerhet och framkomlighet.

År 2022–2023 pågår beläggningsarbeten och brounderhållsarbeten på E4, 
vilka i allmänhet kommer medföra köbildning och förlängda restider

Norr om Nyköping ska sträckan Tystberga–Sillekrog beläggas i båda körfält. 
Mellan länsgräns Stockholm och Knivsta kommer ett beläggningsarbete i 
norrgående riktning att medföra nedsatt hastighet och förlängd restid.

Utmed E4 i norrgående riktning mellan trafikplats 189 och 190 ska  
beläggningsarbete ske få ny beläggning, vilket innebär nedsatt hastighet,  
överledning och eventuellt förlängda restider.

Under 2023 kommer förstärkningsåtgärder för bärighet BK4 göras för 
broarna över allmän väg vid trafikplats Mehedeby. Detta innebär att båda 
broarna byts ut. Under arbetet med brobytena kommer trafiken att ledas 
om på en tillfällig förbifart med sänkt hastighet. Den tillfälliga förbifarten 
kommer att ha ett körfält i vardera riktning. Detta kan medföra köbildning 
på sträckan.

Perioden 2024–2027 
Kapacitetsförstärkning för ökad framkomlighet på Södertäljebron i samband 
med att Förbifart Stockholm öppnar. Breddning från två till tre körfält i  
vardera riktningen. Bron byts ut till en bredare bro. En körriktning byggs i 
taget. Omledning till Saltskogsbron för norrgående trafik.

E4 mellan Södertälje och Hallunda–Vårby. Kapacitetsförstärkningar  
för ökad framkomlighet när Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse  
Södertörn öppnar. Oförändrat antal körfält men hastighetsnedsättning  
förbi arbetsområdet.

I samband med anläggandet av resecentrum i Nyköping kommer den stora 
in- och utfarten på Brunnsgatan liksom framkomligheten i stadens centrala 
delar kraftigt att begränsas, inte minst genom den omledning av trafiken via 
E4 som kommer ske. 

År 2022 utförs åtgärder när avgränsade delar av E4 söder om Norrköping 
att flyttas fysiskt för att ge plats till Ostlänken, såsom trafikplats Löfstad och 
rastplats Herrbeta.

Åtgärd Förbifart Stockholm mellan trafikplats Kungens Kurva och trafikplats 
Bredäng fortsätter med produktion under hela perioden som riskerar att 
medföra förlängda restider och köer i rusningstrafik på grund av avsmalnade 
körfält och sänkta hastigheter. Förbifart Stockholm i Häggvik pågår under 
hela perioden och innebär omlagd trafik i provisoriskt läge fram till att  
Förbifarten öppnas. Detta innebär en hastighetssänkning för vägtrafiken.
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I Jönköpings län kommer räckesåtgärder utföras under 2022 och framåt. 
Syftet är bland annat att förstärka sidoområdet som kopplar till Vättern i 
egenskap av vattentäkt.

Under 2025–2026 kommer trimningsåtgärder genomföras för trafikplatserna 
Östra och Malmen Staby i Linköping för att ge ökad kapacitet.

För att öka kapacitet och säkerhet vid trafikplats Fullerö vid Storvreta  
(Uppsala) planeras trimningsåtgärder att utföras.

Förstärkningsåtgärder för bärighet BK4 kommer göras under 2025 för  
bro vid Björnsnäs i Norrköping och vilket kan medföra nedsatt hastighet. 
Även inom Jönköpings län kommer broar söder om Lockebo, trafikplats 
Husqvarna N samt trafikplats Ljungarum förstärkas för bärighet BK4.

Trafikala och regionala 
effekter efter genom-
förda åtgärder på E4, 
södra delen, år 2027
• Ökad trafiksäkerhet för alla 

berörda trafikanter.

• Ökad tillgänglighet och 
framkomlighet för godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.

• Förbättrade förutsättningar 
för regional utveckling.

• Minskade restider och  
förbättrade förutsättningar 
för arbetspendling.
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E6 Malmö–Oslo

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planderat  
produktionsår*

1 Ödsmål–Stora Höga Bel 2022

2 Vasatorp, tpl Tpl 2022

3 Frilleås–Fjärås Bel 2022

4 Nya Svinesundsbron ommålning Bro pågår–2023

5 Örgryte, tpl (Västlänken) Tpl pågår–2023

6 Helsingborg (delsträckor) Bel Pågår–2023

7 Göteborg, ny jvg-bro över E6 (Västlänken) Bro 2022–2023

8 Variabla informationsskyltar och kameror Öv 2023

9 Gårdamotet, bro över rampväg Bro 2023

10 Ljungskile–Lerbo Bel 2023

11 Tingstadstunneln Tu, Kap, 
Miljö

2022–2024

12 Ringömotet Bro 2022–2024

13 Frillesås–Viskan Bel 2024

14 Tpl Vellinge S, retardationskörfält  
(superbuss)

Kap 2024–2025

15 Tpl Kropp, bro över allmän väg Öv 2025

16 Kallebäcksmotet, rv 40 över E6 Bro,  
bärighet

2025

17 Backadal–Klareberg, ITS Öv 2025–2026

18 Vellinge/Petersborg, kapacitet trafikplats 
(superbuss)

Kap 2026

19 Kallebäck–Gullberg, ITS Öv 2026–2027

20 Gläborgsmotet Kap 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet
Under perioden 2022–2027 kommer ett flertal större och trafikpåverkande 
vägarbeten utföras på väg E6. Framför allt kommer framkomligheten genom 
Göteborg bli kraftigt försämrad under 2022–2023 till följd av flera åtgärder i 
stråket, bland annat renovering av Tingstadstunneln.

I övrigt rör det sig om investeringsåtgärder i och omkring trafikplatser  
samt beläggnings- och broarbeten på befintlig väg. En viss osäkerhet  
finns kring beläggnings och broåtgärderna, då de kan komma att flyttas  
mellan åren eller få förändrad sträcka beroende på slitage och samverkan 
med investeringsprojekten.

Åtgärderna har i allmänhet stor eller mycket stor trafikpåverkan med risk 
för köer och förlängda restider. I området runt Helsingborg utförs paral-
lellt flera åtgärder på järnväg som påverkar framkomligheten i vägsystemet. 
Sammantaget skapar det en komplex framkomlighetssituation inte minst i 
samband med längre avstängningar på järnvägen då ersättningstrafik med 
buss behöver komma fram i tid. 

Kopplat till Malmö finns planerade åtgärder som ska öka kapaciteten.  
Söder om Malmö utreds om vägen kan breddas från Vellinge N till Malmö 
(Yttre ringvägen) för att öka framkomligheten.

Perioden 2022–2023
Flera korta delsträckor kring Helsingborg är planerade. Vanligen sker  
beläggningsarbetena nattetid och ofta leds trafiken i ena körriktningen över  
i den motsatta, så att varje körriktning får ett körfält och nedsatt hastighet. 

I Kungälv pågår fram till sommaren 2022 arbeten som påverkar trafiken  
på E6 med sänkt hastighet. Sedan hösten 2019 sker renovering på Nordre 
Älvbron samt utbyggnad av busskörfält på samma sträcka. Arbetet innebär 
viss påverkan på trafiken med smalare körfält och sänkt hastighet förbi 
arbetet. 

Målningsarbetet på Nya Svinesundsbron (väg E6) pågår till och med 2022 
med stor påverkan på trafiken.

På E6 runt Ljungskile planeras beläggningsarbeten att genomföras under 
2022–2023. Arbetet är uppdelat i flera etapper och påverkar trafiken måttligt 
i båda riktningarna. 

I april 2022 påbörjas reinvesteringsarbeten i Tingstadstunneln. Arbetet sker 
i ett tunnelrör åt gången. Påverkan på trafiken bedöms som mycket stor då 
antalet körfält reduceras, hastigheten sänks och trafiken delvis måste ledas 
om via andra älvförbindelser. Förberedande arbeten som har viss påverkan 
på trafiken pågår sedan hösten 2021.

Arbetena i Tingstadstunneln planeras att inledas den 22 april då det kommer 
vara helt avstängt för trafik på E6 mellan Olskroksmotet och Ringömotet 
fram till måndag morgon 25 april. Denna helg kommer en gammal järnvägs-
bro över E6 rivas, vilket kräver att det är trafikfritt under bron. Detta innebär 
mycket stor trafikpåverkan då all trafik behöver välja andra vägar.
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April 2022 inleds också arbeten med en ny järnvägsbro över E6 för att 
förbinda Västlänken med Västra Stambanan. Arbetet med bron innebär att 
körfält på E6 tas i anspråk i båda riktningarna och att hastigheten begränsas. 
Detta innebär mycket stor trafikpåverkan. 

Ytterligare arbeten planeras in längs E6 samtidigt, det är renovering i  
Gårdamotet och byggnation av nytt räcke i Kallebäcksmotet.

Arbetena längs E6 i Göteborg kommer sammantaget ge mycket stor  
trafikpåverkan till följd av mycket tät trafik och stor störningskänslighet.

2022 planeras trafikplats Vasatorp E6/E4 byggas om vilket ger viss störning 
ut på vägen. Troligen krävs sänkt hastighet på E6 för att hantera de köer 
som kan bli upp i trafikplatsen som inte kommer ha samma genomflöde som 
vanligt. 

Perioden 2024–2027 
Under 2025–2026 planeras arbeten med att montera ITS på E6 genom  
Göteborg för att öka trafiksäkerheten och möjligheten att leda trafiken.  
Påverkan på trafiken bedöms som måttlig då arbetet främst sker nattetid.

Under perioden görs kapacitetsåtgärder söder om Malmö neråt Vellinge 
och sedan vidare från Vellinge mot Skanör–Falsterbo. Det rör det sig om 
kollektivtrafikåtgärder i trafikplats Vellinge och trafikplats Petersborg samt 
retardationskörfält i trafikplats Vellinge S. Lite längre norrut i Skåne görs 
bärighetsåtgärder i trafikplats Kropp.

Trafikala och regionala 
effekter efter genom-
förda åtgärder på E6 
• Ökad trafiksäkerhet för  

alla berörda trafikanter  
i och med förbättringar i  
trafikplatser som ska 
minska risken för köer ut  
på motorvägen.

• Ökad tillgänglighet och 
framkomlighet för godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.

• Förbättrade förutsättningar 
för regional utveckling.



TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 2022–202769



TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 2022–202770

E10 Luleå–Norge

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Särkivaara–Hakkas Bel 2022

2 Liikavaara, förbifart Öv 2022–2023

3 Avvakko–Lappeasuando Mfri 2023–2025

4 Morjärv–V:a Svartbyn Mfri 2023–2026

5 Katterjåkk hpl och planskild passage Öv 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet

Perioden 2022–2023 
Under perioden 2022–2023 sker en ny dragning av E10 förbi gruvområdet 
vid Liikavaara. Då den nya sträckningen byggs parallellt med befintlig väg 
blir trafikpåverkan liten under byggtiden.

Perioden 2024–2027 
I Katterjåkk byggs under år 2027 ny hållplats, anslutning och planskild 
passage för oskyddade trafikanter. Befintlig hållplats ligger idag på väg E10 
och passage för oskyddade trafikanter sker idag i plan. Åtgärden bedöms ge 
måttlig trafikpåverkan.

Mellan Morjärv och V:a Svartbyn kommer mötesseparering av vägen ske 
inklusive byggnation av ren- och viltbroar. Åtgärderna planeras ske mellan 
2023–2026 och bedöms ge stor trafikpåverkan.

Mellan Avvakko–Lappeasuando kommer mötesseparering av vägen ske 
inklusive byggnation av ren- och viltbroar. Åtgärderna planeras ske mellan 
2023–2025 och bedöms ge stor trafikpåverkan.

Trafikala och regionala 
effekter efter färdigställda 
åtgärder på E10
• Ökad trafiksäkerhet för alla 

berörda trafikanter i och 
med mötesseparering med 
mitträcke.

• Ökad tillgänglighet och 
framkomlighet för godstrafik.

• Förbättrade förutsättningar 
för regional utveckling.
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E12 Umeå–Norge

Nr Åtgärder Typ av åtgärd
Planerat 
produktionsår*

1 Umeå västra länken Mfri pågår–2022

2 Brattby–Vännäs Bel 2022–2023

3 Ersboda–Kronoparken Bel 2023

4 Hemavan–Umasjö Bel 2023

5 Vännäs–Älgmyra Bel 2023

6 Kattisavan, bro över sund Bro 2024

7 Slussfors Bel 2024

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet 

Perioden 2022–2023
Trafikpåverkan på E12 Vännäsvägen vid genomförande av Umeåprojektet, 
Västra länken.

Perioden 2024–2027
Under år 2022 planeras reparation av bron över Vindelälven vid Spöland 
samt av utbyte av bron över sund vid Kattisavan. Åtgärderna bedöms ge 
måttligt respektive stor trafikpåverkan.

Trafikala och regionala 
effekter efter färdigställda 
åtgärder på E12 
• De planerade åtgärderna är 

underhållsåtgärder.
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E14 Sundsvall–Norge

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 E14/Fredsgatan Actibump Ts 2022

2 Vik–Frönäset, GC–väg Ts 2022–2023

3 Staa–Riksgräns Norge Bel 2023

4 Bräcke–Pilgrimsta Bel 2023

5 Bräcke, GC-väg Ts 2025

6 Så–Vik, GC-väg Ts 2026–2027

7 Åsbacken, stigningsfält och ts-åtgärder Ts 2026–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet
Under perioden 2022 till 2027 kommer ett antal gång- och cykelvägar att 
byggas ut längs med E14 samt Åsbacken som utgör ett problem för den tunga 
trafiken framförallt vintertid kommer att åtgärdas. 

Åtgärderna bedöms ha en begränsad trafikpåverkan.

Perioden 2022–2023 
Under perioden byggs en gång- och cykelväg längs sträckan Vik–Frönäset  
i Åre kommun.

Under 2022 byggs också ett automatiskt farthinder ett sk acti-bump i  
korsningen mellan E14 och Fredsgatan i centrala Sundsvall.

Åtgärderna bedöms ha en begränsad trafikpåverkan. 

Perioden 2024–2027 
Under perioden utförs åtgärder i Åsbacken längs E14 med begränsad  
trafikpåverkan.

Två nya gång- och cykelvägar , i Bräcke respektive mellan Så och Vik längs 
med E14 planeras där trafikpåverkan bedöms som begränsad.

Trafikala och regionala 
effekter efter färdigställda 
åtgärder på E14 år 2027
• Ökad tillgänglighet och 

framkomlighet för godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.

• förbättring av  
cykelmöjligheter.
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E18 Stockholm–Oslo

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Stockholm (delsträckor) Bel 2022–2023

2 Pankens utlopp, bro Bro 2023

3 Karlskoga, genomfart Bel 2023

4 Ramper genom Västerås Bel 2023

5 Bro över väg vid tpl Morgendal Bro 2024

6 Karlskoga, Bro vid Odlingen (BK4) Bro 2024

7 Örebro, bro vid Norrplan (BK4) Bro 2024

8 Holmedal, korsningsåtgärder Kap, Ts 2024

9 Bro över Svartån och allmän väg vid 
Vallby i Västerås

Bro 2024

10 Karlskoga, Ekebykorset Cpl pågår–2025

11 Köping–Västjädra Mv 2022–2025

12 Tpl Draget, trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder

Tpl 2024–2025

13 Immetorp–Lekhyttan Bel 2025

14 Genom Västerås Ts 2024–2026

15 E4/E18 Hjulsta–Jakobsberg,  
kapacitetsförstärkning

Kap 2026–efter 2027

16 Karlskoga, Österleden/Sommarvägen Ts 2027–efter 2027

17 Faunapassager Vilt 2025–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet

Perioden 2022–2023 
Arbetet med att bygga om Ekebykorset i Karlskoga till en cirkulationsplats 
fortsätter. Åtgärden kommer medföra hastighetssänkningar. 

Beläggningsarbetet genom Karlskoga som är planerat till 2022 bedöms ha  
stor trafikpåverkan.

Mellan Köping och Västjädra sker motorvägnutbyggnad mellan 2022–2025 
och kommer under byggtiden ha varierande trafikpåverkningsgrad som 
riskerar att medföra förlängda restider och köer i rusningstrafik på grund av 
avsmalnade körfält och sänkta hastigheter.

I Värmland planeras trafiksäkerhetshöjande åtgärder under 2022 längs E18  
i Töcksfors.

Perioden 2024–2027 
Mellan Hjulsta och Jakobsberg planeras arbetet med att utöka vägen till 3+3 
körfält. Trafikplatserna Hjulsta och Barkarby kommer att byggas till/om 
för att möta trafikflödet när Förbifart Stockholm öppnar för trafik. Byggtid 
2027–2028.

Från 2022 och framåt väntas en lång och intensiv period av åtgärder i  
Västmanlands län med stor påverkan på framkomligheten. Mellan Köping  
och Västjädra (väster om Västerås) startar 2022–2025 bygget av motorväg i 
befintlig sträckning.

På genomfarten i Västerås planeras trimningsåtgärder att starta runt år 2024. 

Vid trafikplats Draget i Bålsta trafiksäkerhetshöjande åtgärder som uppskattas 
ha måttligt trafikpåverkan på E18.

Förstärkningsåtgärder för bärighet BK4 kommer göras under 2024 för  
broarna Odlingen i Karlskoga och Norrplan i Örebro vilket kan medföra  
nedsatt hastighet på sträckorna.

Under 2027 planeras byggstart av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Karlskoga, 
vid korsningen Österleden/Sommarvägen, med påverkan på E18.

I Värmland planeras kapacitets- och säkerhetsåtgärder i Holmedal  
under 2024. Senare under perioden planeras viltåtgärder på sträckan  
Kristinehamn–Karlskoga.

Trafikala och regionala 
effekter efter genom-
förda åtgärder på E18 år 
2027
• Kortare restider vilket  

förbättrar tillgängligheten 
för både person- och  
godstransporter.

• Förbättrade förutsättningar 
för arbetspendling.

• Minskat antal olyckor och 
ökad trafiksäkerhet, även för 
oskyddade trafikanter.

• Ökad robusthet.

• Förbättrade förutsättningar 
för regional utveckling.

• Ökad bärighet till den nya 
bärighetsklassen BK4.

• Minskad barriäreffekt för 
klövvilt.

Ombyggnad av Ekebykorset 
i Karlskoga till cirkulations-
plats medför en stor ökning av 
trafiksäkerheten, inte minst för 
oskyddade trafikanter. Effekten 
väntas tidigt i planperioden.

Motorväg Köping–Västjädra  
bidrar starkt till flertalet av 
punkterna ovan, med tyngd-
punkt på ökad tillgänglighet 
(hastighet ökas från 100 till 110 
km/tim). Säkerhets effekten är 
marginell eftersom vägen redan 
är mötesseparerad. Effekten 
blir även minskad störnings-
känslighet. Effekten kommer 
mot slutet av planperioden. 
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E20 Stockholm–Göteborg

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Förbi Vårgårda Mfri pågår–2022

2 Stora Ekbacken–Sandskogstorp Bel 2022

3 Förbi Skara Mfri pågår–2023

4 Vårgårda–Vara Mfri pågår–2023

5 Göteborg, bullerskyddsåtgärder MiljöB 2023

6 Åtgärder genom Stockholms län Bel 2024

7 Alingsås Cpl, Ts 2023–2025

8 Marieberg norra, tpl Tpl 2024–2025

9 Tpl Marielund–tpl Årby, Eskilstuna Kap 2024–2025

10 Vändspår Floda–Lerum Kap, 
MiljöB

2024–2025

11 Förbi Mariestad Mfri 2023–2026

12 Götene–Mariestad Mfri 2023–2026

13 Viltåtgärder Vilt 2025–2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet
Under perioden 2022–2027 kommer ett flertal större och trafikpåverkande 
vägarbeten utföras på E20. I huvudsak rör det sig om investeringar i form av 
mötessepareringar i Västra Götalands län och beläggnings- eller broarbeten 
sommartid. En viss osäkerhet finns kring beläggnings- och broåtgärderna, då 
de kan komma att flyttas mellan åren eller få förändrad sträcka beroende på 
slitage.

Åtgärderna har i allmänhet stor eller mycket stor trafikpåverkan med risk 
för köer och förlängda restider. I området runt Örebro och Kumla/Hallsberg 
utförs parallellt flera större banarbeten. Sammantaget skapar det en komplex 
framkomlighetssituation, inte minst i samband med längre avstängningar på 
järnvägen med ersättningstrafik med buss.

Åtgärder som görs på E4/E20 genom södra delarna av Stockholms län  
redovisas under rubriken E4 Helsingborg–länsgräns Gävleborg.

Perioden 2022–2023 
Under 2022–2023 pågårbyggandet av mötesfri väg etappvis på sträckan  
mellan Vårgårdaoch Skara. På flera delsträckor byggs vägen om i befintlig 
sträckning, vilket ger en stor påverkan på trafiken med sänkt tillåten  
hastighet och avsmalnande körfält.

Under 2023 byggs bullerskyddsåtgärder på E20 närmast Göteborg, vilket 
kommer att ge påverkan på trafiken österut.

Under 2023 ska cykelstråk byggas och kommer därmed ha viss trafikpåverkan 
vid tpl Gröndal.

Från 2023 planeras flera åtgärder på E20 genom Alingsås för att öka  
trafiksäkerheten för alla trafikanter och tillgängligheten för korsande  
oskyddade trafikanter.

Perioden 2024–2027 
Under perioden pågår åtgärder på E20 vid Mariestad–Götene för att göra 
vägen mötesseparerad. Framkomligheten minskas under byggtid med sänkt 
hastighet och avsmalnade körfält. Hela sträckan väntas vara klar 2026.

Under 2024–2025 kommer byggnation av nytt spår vid Lerums station  
innebära att framkomligheten på E20 tidvis påverkas.

2024–2025 påbörjas anläggandet av nya trafikplatsen Marieberg Norra,  
Örebro, vilket generellt sett väntas öka trafikpåverkan.

Från år 2024 och framåt planeras för kapacitetshöjande åtgärder på E20 förbi 
Eskilstuna, mellan trafikplatserna Marielund och Årby. Nedsatt hastighet, 
köbildning och förlängd restid är att vänta.

2024–2026 ombyggnad av broarna över Södertälje kanal. Broarna breddas 
från 2+2 till 3+3 körfält. Trafikpåverkan under 2025 och 2026. Körfält stängs 
av under byggtiden.

Under 2025–2027 planeras viltåtgärder vid E20 i Mariestads kommun,  
framkomligheten kommer att påverkas under byggtid.

Trafikala och regionala 
effekter efter genom-
förda åtgärder på E20 år 
2027
• Ökad trafiksäkerhet för 

alla berörda trafikanter i 
och med mötesseparering 
med mitträcke och ett antal 
korsningsåtgärder.

• Ökad tillgänglighet och 
framkomlighet för godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.

• Förbättrade förutsättningar 
för regional utveckling.

• Minskade restider och  
förbättrade förutsättningar 
för arbetspendling i och 
med att tillåten hastighet 
kan höjas till 100 km/tim 
(gäller inte för delar inom 
Stockholms län).

• Förbättrad säkerhet och 
minskade barriäreffekter  
vid kända viltstråk.

• Bättre och säkrare  
cykelmöjligheter.
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E22 Trelleborg–Norrköping

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Tpl Ljura och Arkkösundsrondellen, 
trimningsåtgärder

Tpl 2023

2 V Norrköping, tpl Klockaretorpet, bro 
(BK4 södra bron)

Bro 2023

3 Norrköping, tpl Kneippen bro (BK4) Bro 2023

4 H-länsgräns–Norrköping Bel 2022–2024

5 Lösen–Jämjö Mv 2022–2024

6 Fjälkinge–Gualöv Mv 2022–2024

7 Mönsterås, E22/Rv 34 Ålemskrysset Kap 2023–2024

8 Norrköping, tpl Ljura, bro (BK4) Bro 2023–2024

9 Kristianstad, bro över väg vid trp Öv 2024

10 Mörrum–Lösen Bel pågår–2025

11 Kalmar län Bel 2022–2025

12 Kristianstad, byte av bro över Helge å Bro 2023–2025

13 Lund S, ny trafikplats Tpl 2023–2025

14 Bälö–Häggebotorp Mfri 2024–2025

15 Häggebotorp–Gladhammar Mfri 2024–2025

16 Ideon Lund, ny trafikplats Tpl 2024–2026

17 Målbäcken–Bälö Mfri 2025–2026

18 Nygård–Målbäcken Mfri 2025–2026

19 Förbi Söderköping Mfri 2025–2027

20 Ronneby Ö–Nättraby Kap 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet
Under perioden 2022–2027 kommer ett flertal större och trafikpåverkande 
vägarbeten utföras på E22. I huvudsak rör det sig om mötessepareringar  
i Kalmar län men även nya motorvägssträckningar i Skåne och Blekinge  
och trafikplatser i framförallt Skåne län. Därtill utförs beläggnings- eller  
broarbeten i olika etapper på E22.

Perioden 2022–2023 
Beläggningsarbeten sker under hela perioden 2022–2027 och utförs där 
behov uppstår kopplat till slitage. Både i Blekinge och Kalmar län samt 
Östergötland pågår funktionsentreprenader för beläggning. Det innebär att 
Trafikverkets upphandlade entreprenör själv väljer ut olika delsträckor som 
ska underhållsbeläggas utifrån ojämnheter och brister på vägen. Påverkan 
kan därför se olika ut från år till år. Oftast genomförs arbetena nattetid för 
att minska trafikpåverkan när en delsträcka får ny beläggning, men det är 
olika beroende på var på E22 arbetet ska utföras.

Under 2023–2024 planeras det för förstärkningsåtgärder för bärighet BK4 
på flera platser i Norrköping. Trafikpåverkan kan bli stor och medföra 
köbildning på sträckan. Byggstarterna är emellertid något osäkra och kan 
komma att skjutas fram.

En trafikpåverkande åtgärd är planerad i Kristianstad 2023–2025, bytet av 
broarna över Helge å. Arbetet kommer genomföras med överledning till en 
bro i taget, det vill säga färre körfält för passerade trafik.

Under år 2023 planeras byggstart av arbete med trafikplatserna i Lund Södra 
respektive Lund Norra (Ideon) med planerade större trafikavbrott under 
byggtiden. Under övrig byggtid kommer hastigheten sänkas och körfälten 
smalnas av vilket väntas få stor trafikpåverkan.

Under 2022–2024 planeras arbetet mellan Lösen–Jämjö byggstarta  
där drygt hälften av sträckan påverkar befintlig väg som bland annat ska 
breddas. Det förväntas bli stor trafikpåverkan på grund av sänkt hastighet  
och små möjligheter att leda om trafiken. Den andra delen av sträckan  
utförs som ny väg och etableras vid sidan om med begränsad trafikpåverkan. 
Samma år planeras Fjälkinge–Gualöv byggas som den sista sträckan  
motorväg genom Skåne. De platser där befintlig väg breddas kommer man 
påverka trafiken till viss del.
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Perioden 2024–2027 
Under perioden åtgärdas broar för höjd bärighetsklass (BK4). Detta kan 
medföra trafikpåverkan i form av nedsatt hastighet på sträckan.

Under 2025 påbörjas byggandet av ny mötesfri flerfältsväg Söderköping som 
förväntas ge stor trafikpåverkan. 

I Ålemskrysset ska trafiksäkerhetsåtgärd göras där korsningen görs  
om, i samband med ombyggnationen ska även en gång- och cykeltunnel  
byggas under vägen vilket kommer ge trafikpåverkan vid omledning och 
sänkt hastighet.

Ett flertal sträckor med mittseparering kommer igång under hela perioden. 
Sträckorna Bälö–Häggebotorp, Häggebotorp–Gladhammar är planerade 
till 2024–2025 samt Målbäcken–Bälö och Nygård–Målbäcken är planerade 
till 2025–2026. Det kommer bli mer eller mindre trafikpåverkan under hela 
byggtiden i form av smalare körfält och sänkt hastighet, men det blir kortare 
sträckor som följer arbetet.

Sent i perioden är Ronneby Ö–Nättraby planerad för påbörjat genomförande, 
åtgärden omfattar utbyggnad till motorväg, det är i nuläget oklart vilken 
trafikpåverkan det blir under genomförandet.

Trafikala och regionala 
effekter efter färdigställda 
åtgärder på E22 
Malmö–Norrköping
• En ny E22 förbi Söderköping 

inklusive akvedukt kommer  
att öka tillgängligheten 
för personresor och gods 
eftersom restiderna och 
störningarna minskar. Vi får 
även ökad trafiksäkerhet  
genom mittseparering,  
säkrare korsningar och 
minskad trafik i tätorten 
Söderköping.

• Arbetet med mittseparering 
och nya sträckningar av E22 
bidrar till ökad trafiksäkerhet 
samt ökad tillgängligheten 
för gods- och personresor.
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E45 Z-län-Karesuando

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Akkavare–Moskosel Bel pågår–2022

2 Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder Ts 2022

3 Överhogdal, bro över Hoan Bro 2022

4 Harrejaur–Gällivare Bel 2022

5 Nuolajärvikorsningen Cpl 2022

6 X–länsgräns–Sveg Bel 2022

7 Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder Ts 2022–2023

8 Storsele–Skarvsjöby Bel 2023

9 Rastplats Svenstavik Ts 2024

10 Slagnäs–Avaviken Bel 2024

11 Strömsund, bro underhåll och BK4 Bro pågår–2025

12 Viltstängsel på sträckan Brunflo–Svenstavik Ts 2023–2025

13 Ytterhogdal, bro över Hoan BK4 Bro 2025

14 E45 Bro över Hoan vid Överhogdals kyrka Bro 2025

15 Rengsjön–Älvros Öv 2024–2026

16 GC–väg Tullingsås–Strömsund Ts 2025–2026

17 GC–väg Hammerdal Ts 2025–2026

18 Genom Hallviken Ts 2026

19 GC–väg Ytterhogdal Ts 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet

Perioden 2022–2023 
I Strömsund genomförs underhållsarbete samt förstärkning av  
Strömsundsbron till BK4. Arbetet kommer att pågå ända till 2025.  
Under perioder kommer det att bli större trafikpåverkan då bron 
 måste stängas av och trafiken omledas.

Viltstängsel kommer att byggs på sträckan Brunflo–Svenstavik under  
åren 2023 – 2025 vilket bedöms ge måttlig trafikpåverkan.

Trafiksäkerhetsåtgärder kommer utföras i Dorotea under år 2022–2023  
och bedöms ge måttlig trafikpåverkan.

Trafiksäkerhetsåtgärder kommer utföras i Kåbdalis under år 2022 och  
bedöms ge måttlig trafikpåverkan. 

I Gällivare byggs korsningen mellan väg E45, E10 och väg 828  
(Nuolajärvikorsningen) om till en cirkulationsplats. Åtgärden är  
planerad till år 2022 och bedöms orsaka måttlig trafikpåverkan.

Perioden 2024–2027
Under perioden byggs väg E45 i ny sträckning på delen Rengsjön Älvros. 
Vägen byggs i ny sträckning och bedöms på grund av det endast medföra 
måttlig trafikpåverkan.

Under perioden byggs en ny rastplats i Svenstavik. Då rastplatsen byggs vid 
sidan av vägen så bedöms den medföra måttlig påverkan.

Under perioden åtgärdas två broar för höjd bärighetsklass (BK4) i  
Ytterhogdal och Överhogdal. Broarna bedöms kunna åtgärdas med  
begränsad trafikpåverkan.

Gång- och cykelväg samt trafiksäkerhetsåtgärder kommer att genomföras 
genom Hallviken, Hammerdal, Ytterhogdal samt på sträckan mellan  
Tullingsås och Strömsund. Trafikpåverkan bedöms som begränsad.

Trafikala och regionala 
effekter efter färdigställda 
åtgärder på E45 N
• Ökad tillgänglighet  

och framkomlighet för  
godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.

• Viss förbättring av  
cykelmöjligheter.

• Ökad bärighet till den nya 
bärighetsklassen BK4.

• Stärkta möjligheter  
för yrkestrafik att följa  
kör- och vilotidsregler.
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E45 Göteborg–W-län

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Östmarkskorset Ts pågår–2022

2 Alvhem–Lödöse Bel 2022

3 Göta, cirkulationsplats Cpl 2022–2023

4 Åmål korsningsåtgärder Ts 2022–2023

5 Mora Noret, bro över Västerdalälven Bro 2023

6 Älvängen Bel 2023

7 Genom Mora Kap pågår–2024

8 Tpl Valnäs, bro över Valneviksälven  
(västra och östra bron)

Bro 2024

9 Tösse–Åmål Mfri 2022–2025

10 Vägsjöfors Ts 2024–2025

11 Noppikoski, broåtgärd över Oreälven (BK4) Bro 2025

12 Valnäs BK4 Öv 2025

13 Säffle BK4 Öv 2024–2026

14 Säffle BK4 Öv 2024–2026

15 Slakthusmotet Tpl 2025–2026

16 Göteborg Gullbergsmotet, broåtgärder Bro 2027

17 E45 Vattnäs–Trunna Ts 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt

³±E4

³±E14

³±E45

³±E16

³±E10

³±E12

³±E20

³±E22

³±E45

³±E6

³±E65

³±E18

³±E4

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

E  4  N

E 45 S

E 65

E  14

E  12

E  10

E  4  S

E  6

E  18

E  20

Riksväg 40

E 22

E 45 N



TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 2022–202787

Trafikpåverkan under genomförandet

Perioden 2022–2023
Under perioden pågår arbetena med genomfarten i centrala Mora vilket  
kommer att påverka trafiken i hög grad under lång period då det saknas  
effektiva alternativ för omledning. Bron över MoraNoret kommer att  
förstärkas till BK4 under 2023

Östmarkskorset i Värmland byggs om för ökad trafiksäkerhet på E45 och 
anslutande vägar och planeras klart 2022. 

I Göta söder om Lilla Edet ska en cirkulationsplats byggas 2022–2023  
för att öka trafiksäkerheten.

Perioden 2024–2027 
Under perioden färdigställs arbetena på delen genom centrala Mora.

På delsträckan Vattnäs–Trunna kommer ombyggnad till mötesseparerad  
väg att påbörjas 2027 vilket kommer att påverka trafiken i hög grad då den 
till största delen byggs i befintligt sträckning inom bebyggt område.

Under perioden åtgärdas bron över Oreälven vid Noppikoski till BK4 med 
måttlig påverkan på trafiken.

Under perioden åtgärdas två broar för höjd bärighetsklass (BK4), åtgärderna 
bedöms kunna genomföras med begränsad trafikpåverkan.

Under 2023 genomförs beläggningsarbeten etappvis mellan Värmlandsbro 
och Valnäs. Etapperna bedöms ge måttlig påverkan på trafiken längs sträckan.

Mellan Tösse och Åmål byggs mötesfri väg 2+1. Arbetet inleds under 2022 
och pågår fram till och med 2025. 

Flera åtgärder för ökad säkerhet och tillgänglighet för cyklister kommer att 
genomföras vid bland annat Åmål, Grums och Karlstad.

För att öka vägens bärighet kommer flera broar förstärkas i bland annat  
Mellerud och Säffle.

Slakthusmotet i Göteborg kommer att byggas om i samband med  
stads utveckling, vilket kommer att påverka framkomligheten för trafiken.

Trafikala och regionala 
effekter efter färdigställda 
åtgärder på E45
• Ökad tillgänglighet och 

framkomlighet för godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.

• Minskade restider och  
förbättrade förutsättningar 
för arbetspendling i Mora 
samt mellan Mora och Orsa.

• Viss förbättring av  
cykelmöjligheter.

• Ökad bärighet till den nya 
bärighetsklassen BK4.

• Möjlighet till stadsutveckling 
i centrala Göteborg.
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E65 Ystad–Malmö

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Sandåkra skola–Rydsgård Bel 2024

2 Börringe–Svedala Mv 2024–2026

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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³±E16
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Trafikpåverkan under genomförandet
E65 har stora trafikflöden mellan Ystad och Malmö samt till Sturups flygplats. 

Perioden 2024–2027 
2023 är det planerat att genomföras beläggning vid Sandåkra skola- 
Rydsgård. Beläggningsarbeten görs vanligtvis nattetid för att minska  
trafikpåverkan.

Motorvägsutbyggnaden Svedala–Börringe byggs i både befintlig och ny 
sträckning vilket gör att det blir trafikpåverkan under byggtiden men även 
att effekten av åtgärden får stor effekt när vägen är byggd. Arbetet kommer 
pågå mellan 2024–2026.

Trafikala och regionala 
effekter efter färdigställda 
åtgärder på E65
• Ökad tillgänglighet och 

framkomlighet för godstrafik.

• Ökad tillgänglighet  
och framkomlighet för  
persontrafik.
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Rv 40 Göteborg–Jönköping

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärd

Planerat  
produktionsår*

1 Brämhult–Tullamotet Bel 2022

2 Landvettermotet–Flygplatsmotet–Ryamotet Bel 2023

3 O länsgräns–Skogslid Bel 2023

4 Nabbamotet–Grönkulle Bel 2023–2024

5 Nabbamotet Tpl 2023–2024

6 Bollebygd MiljöV 2024

7 Göteborg Kallebäcksmotet, bro över allmän  
väg och järnväg

Bro 2025

8 Förstärkning broar i Borås Bro 
BK4

2027–efter 2027

9 Delsjön–Kallebäck ITS Öv 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd
Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning
Ts Trafiksäkerhet
Tu Tunnel/tunnelunderhåll
Öv Övrigt
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Perioden 2022–2023
I Nabbamotet utanför Borås planeras trimningsåtgärder i samband med en 
detaljplan, med viss påverkan på trafiken.

Perioden 2024–2027 
2025 planeras två större broarbeten i Kallebäcksmotet. Det är en bro över 
allmän väg och järnväg vid trafikplatsen, samt bron över Sankt Sigfridsgatan 
som ska underhållas. Åtgärderna bedöms ha stor påverkan på trafiken i  
området på grund av stora trafikflöden på både Rv 40 och E6 som möts i 
denna trafikplats.
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Järnvägsflöden
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Flöde 1 Köpenhamn/Malmö–Hallsberg/Stockholm

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Kimstad, växelbyten  Öv pågår–2022

2 Sävsjö, bro över Södra stambanan  Öv 2022

3 Eslöv, standardhöjning av hissar  Öv 2022

4 Järna–Flen, växelbyten  Öv 2022

5 Stockholm C, växelbyte  Spår pågår–2023

6 Tunnelrenovering Solna  Öv pågår–2023

7 Flackarp–Arlöv, fyrspår  Fsp pågår–2023

8 Lund–Flackarp, fyrspår  Fsp pågår–2023

9 Stockholm Central och Karlberg,  
funktionsanpassningar efter Citybanan

 Öv pågår–2023

10 Mjölby, Trimningsåtgärder  Öv 2022–2023

11 Mantorp, uppgradering signalställverk  Si 2023

12 Kimstad, spårbyte  Spår 2023

13 Alvesta, spår- och växelbyten  Spår 2023

14 Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår  Dsp pågår–2024

15 Eslöv, ktl-upprustning  Ktl 2023–2024

16 Malmö C, spår 11 och signaltrimning  Öv 2024

17 Hässleholms bangård,  
kontaktledningsupprustning

 Ktl 2024

18 Älmhult–Hässleholm, kontaktledningsåtg  Ktl pågår–2025

19 Stockholm C/Nord, spår- och växelbyte  Spår pågår–2025

20 Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår  Dsp pågår–2025

21 Högsjö västra, förbigångsspår  Fb 2025–2026

22 Katrineholm, förbigångsspår  Fb 2025–2026

23 Östertälje, växlebyte 4 växlar  Spår 2026

24 Katrineholm–Hallsberg, växelbyte  Öv 2026–2027

25 Hallsberg–Stenkumla, dubbelspår  Dsp pågår–efter 2027

26 Scan med del 1 (Ö) (f.d. ERTMS korridor B)  Öv pågår–efter 2027

27 Tvärförbindelse Södertörn (bro över SSB)  Öv 2024–efter 2027

28 Stockholms Södra underhållsåtgärder  Öv 2024–efter 2027

29 Älvsjö, växelbyte  Öv 2026–efter 2027

30 Alvesta–Älmhult, kontaktledningsåtg  Öv 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt



94 TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 2022–2027

Trafikpåverkan under genomförandet

Perioden 2022–2023
Malmö–Lund 
Utbyggnaden från två till fyra spår på stora delar av sträckan Lund–Malmö 
kommer att fortsätta, vilket medför trafikavbrott under cirka en vecka år 
2022 och drygt en vecka år 2023. Kortvariga inkopplingar kommer att med-
föra trafikavbrott eller stora begränsningar i trafikeringen. Arbetet fortsätter 
med liknande konsekvenser framtill hösten 2023 när arbetet är klart med att 
bygga fyra spår Arlöv–Flackarp–(Lund).

På R-gruppen inne på Malmö Gbg så kommer kontaktledningen att bytas ut, 
mycket stor trafikpåverkan för godstrafiken under arbetets gång.

Lund–Hässleholm
Under 2023 så sker det kontaktledningsupprustning i Eslöv, detta sker  
under 4 helger trafikavbrott mellan Lund och Hässleholm.

Hässleholm
Stationsförbättringar vid Hässleholms station utförs år 2022 omfattande 
byte av hissar och sänkning av de två mellanplattformarna mellan spåren  
1 och 2/3 samt mellan spåren 4/5 och 6 från höga till mellanhöga. Åtgärden 
medför nedsatt kapacitet och trafikstopp nattetid.

Hässleholm–Kristianstad (Skånebanan)
Förlängning av mötesspår i Attarp öster om Hässleholm år 2023. Två  
längre trafikavbrott med helavstängning Hässleholm–Kristianstad i maj 
respektive oktober medför behov av spår- och plattformskapacitet för fler 
vändande tåg på Hässleholm C under dessa perioder. 

Hässleholm–Älmhult
År 2022 och 2023 fortsätter kontaktledningsbytet på Södra stambanan  
med delsträckan Älmhult–Hässleholm med planering att det sker enligt 
samma metod som föregående kontaktledningsbyte Hässleholm–Lund.  
Åtgärden innebär enkelspårsdrift nattetid och 4 helger per år då sträckan  
är totalavstängd lördag och söndag.

Älmhult–Nässjö
I Alvesta sker en bangårdsombyggnad i norra delen under 2023, detta ger  
7 dygns trafikavbrott för all trafik genom Alvesta. I Sävsjö ska en vägbro 
byggas över Södra stambanan år 2022. Kommer att påverka tågtrafiken med 
trafikavbrott á 48 timmar.

Nässjö
Inför införande av nytt signalsystem (ERTMS) byts ställverket i Nässjö år 
2023. Åtgärden medför stor trafikpåverkan. 

Nässjö–Mjölby
Växelbyte i Sommen kommer att ske under 2022 samt trimningsåtgärder 
i Mjölby samma år som kommer att få trafikpåverkan. I Mjölby sker en 
mindre bangårdsombyggnad under 2023, med ett större trafikavbrott vid 
inkopplingen.
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Mjölby–Norrköping
Ombyggnation och växelbyte i Kimstad planeras under 2023. Byte av  
kontaktskena och styrsystem på bron över Götakanal i Norsholm sker under 
2023.

Norrköping–Åby
Inkoppling av nya godsbangården i Åby ställverk år 2022. Åtgärden innebär 
en natts trafikavbrott med kompletterande avbrott för signalprovningar med 
enkelspårsdrifter.

Åby–Nyköping–Järna
Nyköpings resecentrum samt bangård byggs om för anpassning till  
bibanan genom Nyköping. Byggstart planerad till hösten 2022 med  
fyra års planerad byggtid. Övrig tid planeras minst en plattform öppen  
för resandeutbyte under byggtiden.

Degerön–Hallsberg
Utbyggnaden av Godsstråket genom Hallsberg medför 2022 och framåt 
trafikavbrott under några sommarveckor samt vissa helger under vår och 
höst. Arbetena innebär att godstrafik till och från Hallsberg söderut behöver 
omledas.

Hallsberg
Hallsberg Rangerbangård och Personbangård kommer att få utökad  
bangårdsbelysning under 2023, detta ger viss trafikpåverkan under  
12 veckor. 

Flen–Järna 
Växelbyten kommer att ske på sträckan Järna–Flen under 2022.

Järna–Flemingsberg
Installation av läckkablar på Grödingebanans dubbelspårstunnlar,  
trafikavbrott under två helger 2023. Byte av dilatationsskarvar vid  
Södertälje Syd Övre planeras och påverkar tågtrafiken under bytestiden. 

Stockholm C–Karlberg 
Funktionsanpassningar av Stockholm Central och Karlberg efter bygget av 
Citybanan beräknas pågå till efter 2024. Växelbyten och spårbyten kommer 
att genomföras på Stockholm C samt sträckan Stockholm C–Karlberg.  
Renovering av plattformarna på Stockholm C kommer att utföras vilket 
innebär begränsad kapacitet på Stockholm C under vissa perioder.

ERTMS
Under perioden inleds installationer av det nya signalsystemet ERTMS på 
delar av sträckan, främst Nässjö–Hässleholm.

Stockholm 
Omfattande tunnelupprustning i Solna där arbetet pågår–2023.  
Bedömningen är att all trafik kan framföras och dock med eventuell  
reducering av tjänstetågen till/från Hagalund. 
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Perioden 2024–2027 
Malmö–Lund–Hässleholm
I Eslöv fortsätter arbete med kontaktledningsupprustningen, detta sker 
under 4 helger 2024. Byggandet av samtidiginfart på spår 1 och 2 i Eslöv sker 
tillsammans med kontaktledningsupprustningen.

Hässleholm–Älmhult
I Hässleholm kommer kontaktledningen inkl stolpar, bryggor och  
fundament att bytas ut åren 2024–2025, mycket stor trafikpåverkan.

Förarbeten med ERTMS kommer att starta under 2024 och fortsätta något 
år framåt. På Södra stambanan pågår kontaktledningsbyte på delsträckan 
Älmhult–Hässleholm under hela perioden med planering att det sker enligt 
samma metod som kontaktledningsbytet Hässleholm–Lund med enkel-
spårsdrift vid nattarbeten och trafikavbrott fyra till sex helger omfattande 
cirka 50 timmar vardera. 2026 planeras ett växelbyte i Hässleholm med 
större trafikpåverkan.

Älmhult–Alvesta
Ett större kontaktledningsbyte kommer att ske på hela sträckan under åren 
2025–2026. Detta kommer att få stor trafikpåverkan.

Alvesta 
I Alvesta kommer det att ske en kontaktledningsupprustning under åren 
2025–2026.

Under 2026 planeras triangelspåret mellan Södra stambanan och Kust till 
kustbanan börja byggas, finns dock en risk att projektet försenas.

Linköping–Norrköping
Trafikavbrott en helg under 2024 mellan Linköping och Norrköping då 
bron vid Ladugårdsbacke ska bytas ut.

Under 2025 så kommer det att ske arbeten med en ny bro i Linghem,  
begränsad framkomlighet och trafikavbrott.

Rälsbyte på utvalda sträckor mellan Mjölby–Åby, enkelspårsdrifter.

Åby–Nyköping–Järna
Nyköpings resecentrum samt bangård byggs om för anpassning till bibanan 
genom Nyköping. Byggstart planerad till hösten 2023 med fyra års planerad 
byggtid. Åtgärden medför trafikavbrott på Nyköpingsbanan under 2024 och 
2025. Övrig tid planeras minst en plattform öppen för resandeutbyte under 
byggtiden.

Under påsken 2024 sker stora arbeten på Nyköpingsbanan, bla. brobyten 
och arbeten med samtidiginfart i Nyköping.

Broåtgärderna fortsätter under 2025, trafikavbrotten samordnas.

Degerön–Hallsberg
Utbyggnad till dubbelspår–Dunsjö–Jakobshyttan fortgår fram till 2025 och 
medför sommaravstängning på fem veckor samt vissa helgavstängningar. 
Sträckan Hallsberg–Stenkumla kommer att byggas under åren 2024–2027 
med stor trafikpåverkan.
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Hallsberg–Katrineholm
Växelbyte om 25 växlar sträckan Hallsberg–Katrineholm ska bytas under 
perioden 2024–2026 och kommer att få stor trafikpåverkan när dessa sker. Det 
kommer också att ske ett arbete med förbigångsspår i Katrineholm under åren 
2025–2026 vilket påverkar framkomligheten.2025 kommer planeras arbete 
med förbigångsspår i Högsjö Västra.

Katrineholm–Järna
Arbete med förstärkningslina och kontaktledningsbyte kommer att  
ske sträckan Sköldinge–Järna under några år framåt från 2025. Detta  
kommer att få stor trafikpåverkan. Under 2024 sker ett helgavbrott mellan 
(Åby)–(Katrineholm) då bron vid Södra Ändebol ska åtgärdas.

Linköping–Järna (Ostlänken)
Utbyggnad av ny järnväg mellan Järna och Linköping (projekt Ostlänken) 
kommer att periodvis medföra trafikpåverkan på flödet. Opto 2.0 kommer  
att påbörjas med total avstängningstid om 30–40 timmar, och som kan göras i 
3–4 timmar sjok.

Inkoppling av den nya godsbangården i Åby ställverk, sker under en helg 2024.

Södertälje–Flemingsberg
Utbyggnad av en ny vägförbindelse i Södertörn för att säkerställa en god  
vägförbindelse i tvärled söder om Södra Länken i Stockholmsområdet. För  
att få de temporära konstruktionerna på plats krävs ett antal trafikavbrott 
under långhelg. Arbetena planeras under åren 2024–2027. Inledningsvis är 
trafikpåverkan låg, men kommer att öka i takt med att större arbeten sker.

Flemingsberg–Stockholm C
Spår- och växelbyte i Älvsjö planeras under åren 2025–2026 och kommer att 
få stor trafikpåverkan. Vid Stockholms Södra kommer betongreparationer att 
ske från år 2024 och några år framåt med stor trafikpåverkan.

Flemingsberg–Södertäljehamn
På sträckan Flemingsberg–Södertäljehamn sker en stolprenovering åren 
2025–2026, sträckan delavstängd under 5 sommarveckor.

Stockholm C–Karlberg
Funktionsanpassningar av Stockholm Central och Karlberg efter bygget  
av Citybanan pågår. Växelbyten och spårbyten kommer att genomföras  
på Stockholm C samt sträckan Stockholm C–Karlberg. Renovering  
av plattformarna på Stockholm C kommer att utföras. Detta kommer att  
innebära begränsad kapacitet på Stockholm C under vissa perioder.

Järna–Sköldinge
Kontaktledningsupprustning, förstärkningslina och 22 kV hjälpkraft planeras 
att utföras med start 2024. 

Plankorsningen i Jordanstorp mellan Stjärnhov och Nyckelsjön ska slopas 
med viss trafikpåverkan som följd.

ERTMS 
Under perioden pågår installationer och ibruktagning av det nya  
signalsystemet ERTMS på delar av sträckan. Tidvis kommer åtgärderna  
att få stor mycket stor trafikpåverkan när åtgärderna genomförs. 
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Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Arlöv–Hässleholm Arlöv–Kävlinge–Teckomatorp–Åstorp–Hässleholm 
(gods trafik) Resandetåg alternativt via Helsingborg–Åstorp

Bedöms hålla god standard och 
medelgod kapacitetstillgång.

Hässleholm–Mjölby Hässleholm–Halmstad–Göteborg–Hallsberg Bedöms hålla mycket god standard men 
åg kapacitetstillgång (vissa delsträckor).

Mjölby–Hallsberg Mjölby–Norrköping–Katrineholm (alternativ 1) Bedöms hålla god standard men 
låg kapacitetstillgång.

Mjölby–Hallsberg Nässjö–Jönköping–Falköping–Hallsberg (alternativ 2) Bedöms hålla medelgod standard 
men mycket låg kapacitetstillgång.

Åby–Katrineholm–Järna Åby–Nyköping–Järna Bedöms hålla god standard och 
god kapacitetstillgång.

Järna–Södertälje 
Syd–Flemingsberg

Järna–Södertälje Hamn–Flemingsberg Bedöms hålla medelgod standard och 
god kapacitetstillgång.

Stockholm Södra–Stockholm C Hallsberg–Västerås–Stockholm C 
(då sträckorna Stockholm Södra–Stockholm C samt  
Västerås–Stockholm C är avstängda samtidigt så tillåts  
viss trafik nyttja Citybanan. 

Bedöms hålla mycket god standard men låg  
kapacitetstillgång (observera att fyrspårs utbyggnad 
utförs på sträckan Kallhäll–Tomteboda vilket reducerar 
kapaciteten).

Trafikala effekter av investeringar 
Perioden 2022–2023 
En ny godsbangård i Åby färdigställs och kommer innebära en möjlighet att 
öka godstrafiken till/från Norrköpingsområdet.

Utbyggnad till fyrspår på delsträcka Arlöv–Lund (Ringvägen) bidrar till en 
stor kapacitetsökning i hela systemet. En flaskhals försvinner vilket bidrar 
till en ökad flexibilitet i tågplaneringen samt att fler tåg kan framföras. En  
ny lokaltågsstation vid Klostergården, strax söder om Lund, öppnas för  
trafik. Kvarvarande dubbelspår på cirka en kilometer kommer fortsatt bli  
en kapacitetsbegränsning i södra änden av Lund.

Perioden 2024–2027 
I Eslöv kommer samtidigheten på spår 1 och 2 göra att Pågatågen på linjen 
Teckomatorp–Eslöv–Lund kan mötas på ett effektivare sätt. Södra stambanan 
kommer avlastas vid Eslöv då tågen inte längre riskerar att behöva vänta på 
mötande tåg.Triangelspåret i Alvesta kommer minska körtiden för godståg 
i relationen Södra stambanan(Älmhult) och Kust till Kustbanan (Göteborg) 
med upp till en halvtimme. Det kommer även avlasta Alvesta bangård.

Dubbelspåret mellan Degerön och Hallsberg börjar bli klart och etapper 
kommer att kunna börja trafikeras under tidsperioden vilket bidrar till en 
bättra kapacitet och möjligheter för såväl godstrafiken som persontrafiken 
att utvecklas i stråket.

Åtgärder i Mjölby färdigställs som ger en bättre möjlighet att vända tåg samt 
att köra fler tåg i rusningstrafik.
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Generellt 
Sträckan Malmö–Lund är hårt trafikerad av både regional- och 
interregional tåg, lokaltåg samt godståg. Genom att initialt bygga ut sträckan 
Malmö–Lund (Ringvägen) till fyrspår kan trafiken separeras vilket ökar 
kapaciteten samt robustheten i trafiksystemet, dessutom möjliggörs nya  
uppehåll längs sträckan. 

Sträckan Mjölby–Hallsberg kommer inledningsvis ha ett lågt kapacitets-
utnyttjande, särskilt på avsnittet Motala–Hallsberg eftersom persontrafiken 
här är blygsam. Trafikökningen vid dubbelspårets färdigställande förväntas 
primärt omfatta en handfull tåg som idag körs via andra linjer. På längre sikt  
förväntas godstrafiken öka successivt. När hela sträckan Hallsberg–Degerön 
är utbyggd med dubbelspår flyttas flaskhalsen på stråket till Södra stambanan.  
Hela delsträckan Lund–Mjölby kommer att ha blandad trafik på en bana 
med hög hastighet med störst koncentration av tåg på delsträckan Lund–
Hässleholm. Utöver den kvarvarande dubbelspårssträckan mellan Högevall 
och Lund förväntas Lund–Hässleholm och Hässleholm–Alvesta bli de 
potentiellt största flaskhalsarna. Situationen mellan Lund och Hässleholm 
bedöms dock vara hanterbar eftersom kapaciteten Lund–Hässleholm har 
förstärkts med fler förbigångsspår samt signaltekniska förbättringar. 
Dessutom medför fyrspåret söder om Lund att sträckan norr om Lund kan 
bli mer styrande för tåglägena än idag och därmed möjliggöra en ökad trafik, 
alternativt bättre tåglägen. På Södra stambanan förväntas en ökning av  
den snabbare trafiken. Detta förväntas få påverkan på res- och körtider, 
framförallt på sträckan Hässleholm – Alvesta där avstånden mellan  
förbigångsspåren är långa. På denna sträcka behövs fler förbigångsspår för 
att kunna möjliggöra rimliga körtider för den långsammare trafiken.

I Östergötland uppstår tidvis kapacitetsproblem på grund av blandningen av 
interregional trafik och regiontåg, främst på sträckan Linköping–Norrköping. 
En överflyttning av trafiken från Södra stambanan och Östergötland kommer 
att ske när Ostlänken tas i bruk, om tågtrafiken ökar innan dess så bedöms 
det uppstå kapacitetsproblem mellan Linköping och Norrköping. Sträckan 
har tidigare förklarats överbelastad. 

På sträckan Katrineholm–Gnesta vävs trafiken från både Södra och Västra 
stambanan samt Oslo–Stockholm samman, vilket leder till ett högt kapaci-
tetsutnyttjande. Dessutom tillkommer regional tågtrafik från Hallsberg och 
Östergötland samt lokaltåg mellan Gnesta och Järna. Sammantaget leder 
detta till kapacitetsproblem på hela sträckan Katrineholm–Järna. Även om 
Ostlänken kommer att minska trycket på sträckan genom att tågen från Södra 
stambanan och Östergötland flyttas över, så kommer det finnas ett behov 
av kapacitetshöjande åtgärder innan Ostlänken är klar. Sträckan har vid ett 
flertal tillfällen förklarats överbelastad. Då Ostlänken tas i bruk kommer den 
trånga sektorn utgöras av sträckan Järna–Flemingsberg. 
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Flöde 2 Malmö–Oslo

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Åstorp–Teckomatorp III  Öv pågår–2022

2 Sävenäs godsbangård, åtgärder ställverk  Si pågår–2022

3 Halmstad C, spårväxelbyten  Spår 2022

4 Hökedalen, brobyte  Öv 2022

5 Brännarp–Biskopstorp, nya dräner i tunnlar  Öv 2022

6 Flackarp–Arlöv, fyrspår  Fsp pågår–2023

7 Ängelholm–Maria, dubbelspår  Dsp pågår–2023

8 Lund–Flackarp, fyrspår  Fsp pågår–2023

9 Ställverk 85 Göteborg, åtgärd  
säkerhetsbrister

 Si 2022–2023

10 Göteborg, spårväxelbyten  Spår 2023

11 Göteborg plattformstak  Öv 2023

12 Landskrona Östra, Gångtunnel  Öv 2023

13 Varberg–Hamra, dubbelspår  Dsp pågår–2024

14 Göteborgs hamnbana, dubbelspår  Dsp pågår–2023

15 Marieholmsbron, utbyte lyftcylinder  Öv 2024

16 Landskrona, standardhöjning hissar  Öv 2024

17 Åstorp, mötesspår  Öv 2024–2025

18 Olskroken/Västlänken  Fsp pågår–2026

19 Göteborg Lärje, omloppsnära uppställning  Öv 2025–2026

20 Teåker och Haksjön, utökad lastprofil  Öv 2026

21 Älvängen, vändspår  Spår 2026–2027

22 Göteborg Pilekrogen, omloppsnära  
uppställning

 Öv 2024–efter 2027

23 Sävenäs bangård, upprustning  Spår 2025–efter 2027

24 Halmstad C, bangårdsombyggnad  Öv 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet

Perioden 2022–2023 
Malmö–Lund 
Utbyggnaden från två till fyra spår på stora delar av sträckan Lund–Malmö 
kommer att fortsätta, vilket medför trafikavbrott under cirka en vecka år 
2022 och drygt en vecka år 2023. Kortvariga inkopplingar kommer att med-
föra trafikavbrott eller stora begränsningar i trafikeringen. Arbetet fortsätter 
med liknande konsekvenser framtill hösten 2023 när arbetet är klart med att 
bygga fyra spår Arlöv–Flackarp–(Lund). Helsingborg–Ängelholm 

Utbyggnaden av dubbelspår Maria–Ängelholm är planerat med avstängningar 
på upp till tio veckor med tillkommande helgavstängningar två gånger per 
år. Under längre perioder kommer även mötesmöjligheten på några av de 
befintliga stationerna att dras in. 

Falkenberg–Varberg
Dubbelspårsutbyggnad mellan Varberg–Hamra (Varbergstunneln) innebär  
att det under år 2022–2023 kommer vara enkelspårsdrift på en längre 
sträcka med begränsad kapacitet till angränsande bangårdsspår. Hastigheten 
kommer vara sänkt på en längre sträcka under byggtiden.

Olskrokens planskildhet, Göteborg C–Gubbero
Projekt Olskrokens planskildhet generar trafikpåverkande arbete i Olskroken  
under 2022–2023. Detta innebär att det inte kommer vara möjligt att 
trafikera direkt mellan Västkustbanan och Sävenäs rangerbangård utan att 
tåg trafikerar via Kville bangård med rundgång med längre gångtider än i 
normalfallet. Göteborgs hamnbana 

Perioden 2024–2027
Arlöv–Kävlinge 
Godsstråket genom Skåne fortsätter med anpassningar för att möjliggöra en 
ökning av lokal- och regionaltågstrafiken (Skånetrafiken). Detta kräver vissa 
trafikavbrott på sträckan. 

Arbeten sker under 2025–2026 med att förlänga driftplatsen i Flädie så att 
den kan ta emot 750 meter långa tåg med samtidig infart, trafikpåverkan 
oklar.

Teckomatorp–Helsingborg
Mellan Ramlösa och Teckomatorp sker kontaktledningsbyte och anläggande 
av ny plattform i Gantofta. Arbetet bedöms inte påverka Västkustbanan. 

Åstorp mötesspår
Byggandet av Åstorps mötesspår år 2025 innebär trafikavbrott fördelat på 
två femveckorsetapper.

Halmstad–Falkenberg–Varberg 
Under 2025 så sker det en bangårdsombyggnad i Halmstad.

Dubbelspårsutbyggnaden Varberg–Hamra (Varbergstunneln) fortsätter  
och kommer att kräva trafikavbrott och enkelspårsdrift kombinerad med 
hastighetsnedsättning under år 2024. 



102 TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 2022–2027

Västlänken, Almedal och Pilekrogen
Västlänken ska komma upp på Västkustbanan vid Almedal. Byggnationen 
kommer att kräva en del markarbeten och ett behov av upp till 10 veckors 
avstängning på Västkustbanan i Almedal finns sommaren 2024. Persontrafiken 
planeras kunna omstiga till spårvagnsnätet i Mölndal och godstrafiken  
behöver gå annan väg, exempelvis Varberg–Borås–Herrljunga–Göteborg.

Från 2025 och framåt inleds arbetena med ny depå i Pilekrogen  
mellan Mölndals Nedre och Kållered, trafikavbrott, enkelspårsdrifter  
och hastighetsnedsättningar förekommer.

Olskrokens planskildhet, Göteborg C–Gubbero 
Fortsatt arbete med ombyggnaden i Olskroken (etapp Göteborg C–Gubbero) 
kommer medföra trafikpåverkan fram till år 2026. 

Sävenäs rangerbangård 
Renovering av Sävenäs rangerbangård avseende allt från mark till  
kontaktledningsupprustning, utförs 2025–2026 med stora trafikavbrott. 

Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Arlöv–Helsingborg (persontrafik)/Åstorp 
(godstrafik)–Eldsberga

Arlöv–Hässleholm–Markaryd–Eldsberga Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Arlöv–Lund–Kävlinge (persontrafik) Arlöv–Flädie–Kävlinge Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Kävlinge–Landskrona Ö–Helsingborg gbg 
(persontrafik)

Kävlinge–Teckomatorp–Helsingborg gbg Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Varberg–Göteborg Varberg–Borås–Herrljunga/Göteborg Bedöms hålla låg standard och medelgod kapacitetstillgång.

Ängelholm–Åstorp–Teckomatorp (godstrafik) Arlöv–Hässleholm–Markaryd–Eldsberga Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Ängelholm–Eldsberga Arlöv–Hässleholm–Markaryd–Eldsberga Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång. 

Eldsberga–Göteborg Hässleholm–Alvesta–Borås–Göteborg Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång. 

Göteborg–Öxnered Göteborg–Herrljunga–Öxnered Bedöms hålla god standard med låg kapacitetstillgång.

Öxnered–Oslo Göteborg–Laxå–Kil–Charlottenberg–Oslo Bedöms hålla god standard men låg kapacitetstillgång.
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Trafikala effekter av investeringar

Perioden 2022–2023 
Arlöv–Flackarp–Lund, fyrspårsutbyggnad, se flöde 1  
Köpenhamn–Hallsberg/Stockholm. 

Nya plattformar i Helsingborg på den tidigare färjebangården kommer  
innebära en stor kapacitetsökning i Helsingborg. Denna utbyggnad  
möjliggör både längre och fler tåg på Västkustbanan men även en bibehållen 
trafikmängd.

Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad. Efter ombyggnaden har banan en 
avsevärt högre kapacitet. Tidstilläggen för att passa in med mötande trafik, 
även kallat infasning, bortfaller. Största tillåtna hastighet ökar något, men 
medför bara enstaka minuters tidsvinst. Antalet tåg på sträckan bedöms 
kunna öka från åtta till tio tåg per timme. Sträckan Helsingborg C–Maria 
är fortsatt enkelspårig och dimensionerande för Västkustbanan norr om 
Helsingborg.

Perioden 2024–2027 
Stationen i Varberg kommer att få en ny godsbangård. Här kommer även två 
780 meter långa förbigångsspår byggas. Söder om perrongerna kommer ett 
nytt dubbelspår gå i tunnel och ansluta till befintligt dubbelspår i Hamra. 
Personbangården kommer att ha fyra spår för tåg på Västkustbanan och  
ett separat spår för tåg till/från Viskadalsbanan som inte längre behöver 
använda Västkustbanans spår. Det blir en stor kapacitetsökning i Varberg 
med betydligt effektivare utformning av stationen. Allt beräknas vara klart 
till tidtabellskiftet i december 2024.

Sammantaget bedöms investeringarna på Västkustbanan möjliggöra en ökad 
trafikering samt minskade restider Malmö–Göteborg på 5–15 minuter för 
persontågen. 

Olskroken i Göteborg kommer efter ombyggnaden vara anpassat till den 
pågående byggnationen av Västlänken. Tågen kommer i större omfattning 
kunna framföras utan korsande tågvägar. 

Nya uppställningsspår i Lärje ger ökad kapacitet för persontågen och  
minskar belastningen något mellan Olskroken och Göteborg C.

Ett nytt vändspår är planerat att byggas i Älvängen. Vändspåret medför en 
effektivare tåghantering och kan bidra till en mer robust tidtabell för tågen. 

Tunnlarna i Teåker och Haksjön mellan Skälebol och Kornsjö får utökad 
lastprofil vilket innebär att man kan framföra tåg med lastprofil C.
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Generellt 
Stråket Malmö–Oslo har under cirka 30 år byggts ut till dubbelspår etappvis. 
Kvarvarande enkelspår håller nere kapaciteten och gör att gjorda utbyggnader 
inte kommer helt till sin rätt. Det är angeläget att kvarvarande enkelspår  
på Västkustbanan, sträckan Maria–Helsingborg, byggs ut till dubbelspår.  
På Halmstad C är, och kommer, trafiken vara mycket intensiv och antalet 
plattformsspår bedöms som begränsande.

På sträckan Halmstad–Göteborg har den långsamma trafiken svårt att  
ta sig fram. Detta gäller särskilt efter genomförda planerade investeringar. 
Det krävs kompletterande förbigångsspår om inte förutsättningarna för 
utveckling av trafiken ska försämras. Av de befintliga förbigångsspåren  
håller vissa inte tillräcklig längd (eftersträvad tåglängd är 750 m) och  
behöver förlängas alternativt ersättas med fullängdsspår. 

Det enkelspåriga avsnittet Öxnered–Skälebol har låg kapacitet då flera 
mötesplatser saknar samtidig infart. Det är otillräcklig spårlängd i Brålanda. 
Den tids- och kapacitetskrävande rundgångsproceduren i Brålanda för 
de godståg som går i relationen Kornsjö–Kil påverkar övrig trafik mycket 
negativt på både Norgebanan och Vänerlänken. Sträckan Skälebol–Kornsjö 
har en blygsam trafik och kommer att kvarstå enkelspårig under överskådlig 
framtid.. 
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Flöde 3 Hallsberg/Borlänge–Narvik/Luleå

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Västeraspy–Långsele, spår– och växelbyte  Spår 2022

2 Örebro S, uppställningsspår  Öv 2022

3 Boden–Riksgränsen, införande av ERTMS  Öv pågår–2023

4 Storvik–Falun, trimningsåtgärder  Si 2022–2023

5 Örebro–Frövi, spår- och växelbyte  Spår 2023

6 Österås, växelbyte  Öv 2023

7 Falun, spårväxelbyte  Öv 2023

8 Falun bangård, ktl-upprustning  Ktl 2023

9 Ockelbo bangård, Ktl-byte  Ktl 2023

10 Gammelstad, bangårdsförlängning  Öv 2023–2024

11 Västeraspby–Långsele, ktl-upprustning  Ktl 2024

12 Örebro C, Uppställningsspår  Öv 2024

13 Ångebyn, ktl-upprustning  Ktl 2024

14 Gävle–Ockelbo, STAX 25  Öv 2024

15 Storvik–Falun, hastighetshöjande åtgärder 
inkl vägskyddsåtgärder

 Öv 2024–2025

16 Falun–Borlänge, trimningsåtgärder  Si 2023–2026

17 Krampen–Torsåker, kapacitetshöjande 
åtgärder 

 Öv 2024–2026

18 Avesta Krylbo, bangård  Öv 2024–2026

19 Fagersta, plattform och planskildhet  Spår 2025–2026

20 Sikträsk, bangårdsförlängning  Öv 2025–2026

21 Borlänge–Repbäcken, spår- och växelbyte  Spår 2026

22 Godsstråket genom Bergslagen,  
förlängning till 750 m långa spår 

 Spår 2024–2027

23 (Bräcke)–(Långsele), ktl-upprustning  Ktl 2025–2027

24 Avesta Krylbo–Dalslund, dubbelspår  Dsp 2025–2027

25 Frövi, bangårdsombyggnad  Si 2025–2027

26 Nattavaara, bangårdsförlängning  Öv 2026–2027

27 Järvsö, plattform  Öv 2026–2027

28 Mosås, förbigångsspår  Öv 2027

29 Norra Stambanan, förlängning av 750 m 
lång spår 

 Spår 2026–efter 2027

30 Stambanan genom övre norrland,  
ktl-upprustning

 Ktl 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet 

Perioden 2022–2023 
Örebro–Frövi 
Mellan Örebro–Frövi utförs spår- och växelbyten under 2022–2023. Åtgärden 
planeras med trafikavbrott på sträckan Örebro–Frövi under påskhelgen med 
efterföljande trafikavbrott i Hovsta i fyra dygn under Kristi himmelsfärdshelg. 
Arbetena i Hovsta påverkar framkomligheten mot Mälarbanan och Gods-
stråket genom Bergslagen samt Bergslagsbanan för tåg som inte kan trafikera 
via Frövi. Spårbytets huvudarbeten planeras under april till juni 2022 med 
enkelspårsdrift och cirka en månads trafikavbrott per ned- och efterföljande 
uppspår. Arbetena omfattar även upprustning av spår 4–5 på Örebro C under 
första veckan i juni.

Spårbytet samplaneras med andra åtgärder längs sträckan som delvis  
utförs under samma trafikavbrott. Exempel på åtgärder är ballastrensning i 
Hovsta, ballastrensning och växelbyte i Örebro samt anläggningsåtgärder  
för uppställning i Örebro.

Hallsberg–Hovsta
Vid Örebro S planeras två nya uppställningsspår i anslutning till huvudspåret. 
Åtgärden bedöms medföra en begränsad trafikpåverkan med enstaka natt 
eller helgavbrott under 2022.

Perioden 2024–2027
Hallsberg–Hovsta
I Mosås anläggs ett förbigångsspår och ny infart till terminal från söder. 
Trafikpåverkande arbeten beräknas till disptider samt ett längre helgavbrott 
2027 för inläggning av ny växel. 

Frövi–Storvik
Ett kontaktledningsbyte är planerat att utföras på Fagersta bangård under 
2026.

Under 2025–2026 planeras åtgärder för station och plattformsåtgärder på 
Fagersta bangård med 12 stycken kompletterande växelbyten 2026.

En ombyggnad av Frövi bangård planeras under 2027. Projektets  
trafik påverkan är under utredning.

Kapacitetshöjande åtgärder planeras genom Avesta Krylbo bangård.  
Trafikpåverkande arbeten genomförs i perioden 2025–2026. 

Samtidiga infarter (kapacitetshöjande åtgärder) planeras på ett antal  
driftplatser på sträckan Krampen–Torsåker under 2024–2025. Därtill 
förlängs mötesspår i Morshyttan till 750 meter och växlar kommer att bytas 
i fors. Arbetet kräver trafikavbrott på disptider i 10 veckor samt en veckas 
stopp både 2024 och 2025.

Mellan Dalslund och Avesta Krylbo planeras det för dubbelspårsutbyggnad  
med åtgärder i spårområdet från år 2025, 2026, 2027 med periodvisa 
trafikavbrott och omledning av tåg.
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Borlänge–Storvik
Mellan Borlänge–Falun–Storvik utförs hastighetshöjande- respektive  
vägskyddsåtgärder och en samtidig infart på driftsplats Ornäs. Arbetet  
kommer medföra trafikavbrott på disptider och större helgstopp under  
inkoppling 2024–2025. 

Gävle–Ockelbo
Sträckan Gävle–Ockelbo planeras med spåruppbyggnadsåtgärder och höjning 
till STAX25. Disptider samt ett längre trafikavbrott. Åtgärden planeras under 
2024.

Bollnäs–Ramsjö
Norra Stambanan, förlängning av 750 m långa spår planeras till 2026 till efter 
2027. Avser spårförlängning på driftplatserna: Lottefors, Arbrå, Simeå, Karsjö, 
Lörstrand, Skästra, och Tallåsen. Spårförlängning för att medge möten med 
750 meter långa tåg. 

Järvsö
Järvsö station byggs ut med ny plattform öster om befintligt spår.  
Plattformen ansluts med planskild plattformsförbindelse i tunnel under  
spår. Trafik påverkande arbeten beräknas pågå vardagar dagtid med  
kompletterande längre helgavbrott under 2027.

Ångebyn
Ångebyn, KTL byte planeras till 2024. Åtgärden begränsar framkomligheten 
på Norra Stambanan samt mindre längre trafikavbrott.

Västeraspby–Långsele
Spår- och växelbyte inklusive kontaktledningsupprustning mellan  
Västeraspby–Långsele. Trafikpåverkan kommer att ske under år 2022–2024. 
Kontaktledningsupprustning innebär disptider hela året år 2024.

Bräcke–Vännäs
Kontaktledningsupprustning inkl AT och hjälpkraft planeras (Bräcke)–
(Långsele) år 2025 till 2027 samt (Långsele)–(Vännäs) år 2027 till efter 2027. 
Åtgärderna bedöms få en omfattande trafikpåverkan med längre disptider 
dagligen under stora delar av året.

Luleå–Boden
Gammelstad bangård förlängs för att möjliggöra hantering av 750 meter 
långa tåg. Åtgärden medför trafikpåverkande arbeten i perioden 2024–2025 
med hastighetsnedsättningar, periodvisa trafikavbrott och avsaknad av  
mötesmöjlighet förbi Gammelstad. 

Boden–Kiruna
Driftplats Nattavaara (Boden–Gällivare) år 2026–2027 respektive Sikträsk 
(Gällivare–Kiruna) år 2025–2026 förlängs till 750 meters hinderfrihet och 
samtidig infart för ökad kapacitet. Åtgärderna medför trafikavbrott dagligen 
under cirka 20 veckor samt två längre helgavstängningar. Under 2025–efter 
2027 råder enkelspårsdrift (saknad mötesmöjlighet) förbi aktuell driftplats. 
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Luleå–Riksgränsen
Under perioden till efter 2027 införs nytt signalsystem på Malmbanan 
mellan Luleå och Riksgränsen. Arbetena planeras att ske stegvis med för-
beredande arbeten under 2022 till efter 2027 innan inkoppling av system 
ERTMS som planeras att genomförs etappvis. År 2024 kopplas styrområde 
Björkliden och styrområde Kiruna in. År 2025 kopplas styrområde  
Polcirkeln. Vid inkopplingar krävs ett antal längre trafikavbrott 12–72 timmar 
samt tillkommande periodvisa entreprenadtider.

Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Frövi–Krylbo Ställdalen–Borlänge (alternativ 1) Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Frövi–Krylbo Hovsta–Kolbäck–Ängelsberg (alternativ 2) Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång

Frövi–Krylbo Kolbäck–Västerås–Sala (alternativ 3) Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Storvik–Kilafors Storvik–Gävle–Söderhamn–Kilafors Bedöms hålla medelgod standard men låg kapacitetstillgång.

Söderhamn–Sundsvall Kilafors–Ånge–Sundsvall Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Mellansel–Vännäs Örnsköldsvik–Umeå–Vännäs Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Trafikala effekter av investeringar

Perioden 2022–2023
På Malmbanan kommer bangårdsförlängningen av Lappberg möjliggöra  
möten med samtidig infart för 750 meter långa tåg. På Norra stambanan 
kommer förlängningen av Röstbo att möjliggöra möten med samtidig infart 
för 750 meter långa tåg. Nytt uppställningsspår för persontrafiken vid 
Örebro södra. På Godsstråket genom Bergslagen ökas kapaciteten genom ny 
mötesstation Ombenning mellan Snyten och Fagersta. Ombenning kommer 
att kunna ta möten mellan 750 meter långa tåg med samtidig infart.

Perioden 2024–2027 
Ådalsbanan Västeraspby–Långsele rustas upp och hastigheten höjs från  
sth 40 km/h till sth 70, ev sth 80. Klart 2023. Bangårdsförlängning med 
anpassning av överlämningsbangården i Gammelstad innebär förbättringar 
för kombiterminalen samt möjliggör möten mellan 750 meter långa tåg med 
samtidig infart.

På Malmbanan kommer förlängningen av Nattavara och Sikträsk att  
möjliggöra tågmöten med samtidig infart för 750 meter långa tåg.

Från 2027 och framåt väntas större arbeten ske mellan Luleå och Narvik, 
men dessa är ännu inte beslutade i nationell plan, men sannolikt ökar mängden  
arbeten rejält, allt för att kunna ta emot en ökad malm- och godstrafik i 
regionen.

Generellt 
Fortsatt utbyggnad av flödet behöver studeras vidare. Detta gäller fram-
förallt förlängning av mötesstationer till 750 meter men även utbyggnad  
till dubbelspår på strategiska platser längs flödet. Många driftplatser med 
korta spår på Malmbanan ger stora begränsningar i kapacitet och robusthet. 
Även övriga delar av stråket behöver ses över p.g.a. högt kapacitetsutnyttjande 
på vissa delar, tex enkelspåren som är kvar mellan Ockelbo–Bollnäs.  
Dubbelspåret Avesta/Krylbo–Hökmora planeras att påbörjas 2023 och  
avslutas efter 2026.
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Flöde 4 Gävle–Borlänge–Kil–Göteborg

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Gävle Hamn, elektrifiering  Öv pågår–2022

2 Ludvika samtidig infart  Si pågår–2022

3 Sävenäs godsbangård, åtgärder ställverk  Si pågår–2022

4 Gävle–Storvik, stlv-upprustning samt vägskydd  Si 2022–2023

5 Gävle–Storvik, hastighetshöjande åtgärder  Si 2022–2023

6 Storvik–Falun, trimningsåtgärder  Si 2022–2023

7 Ställverk 85 Göteborg, åtgärd säkerhetsbrister  Si 2022–2023

8 Bro vid Domnarvet, Reparation grundplintar  Öv 2023

9 Falun, spårväxelbyte  Spår 2023

10 Göteborg, plattformstak  Öv 2023

11 Göteborg, spårväxelbyten  Spår 2023

12 Falun bangård, ktl-upprustning  Ktl 2023

13 Grängesberg bangård, ktl-upprustning  Ktl 2023

14 Göteborgs hamnbana, dubbelspår  Dsp pågår–2023

15 Storvik–Falun, hastighetshöjande åtgärder 
inkl vägskyddsåtgärder

 Öv 2024–2025

16 Storvik, utbyte centralenhet signalställverk 
modell 85

 Si 2025

17 Olskroken, planskildhet (Västlänken)  Fsp pågår–2026

18 Falun–Borlänge, trimningsåtgärder  Si 2023–2026

19 Omloppsnära uppställning Göteborg Lärje  Öv 2025–2026

20 Gävle, anslutning Ostkustbanan  Öv 2024–2027

21 Älvängen, vändspår  Spår 2026–2027

22 Gräsberg, förlängning till 750 m långa spår  Spår 2027

23 Sävenäs bangård, upprustning  Spår 2025–efter 2027

24 Säffle, mellanplattform  Öv 2026–efter 2027

25 Grängesberg–Ställdalen (Silverhöjdenspåret)  Ktl 2027–efter 2027

26 Kil, Ställverksbyte ställarställverk  Si 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet 

Perioden 2022–2023
Göteborgs Hamnbana
Hamnspåret byggs ut till dubbelspår för ökad kapacitet till och från Göteborgs 
Hamn. Åtgärden pågår och medför periodvisa trafikavbrott fram till 2024. 

Sävenäs rangerbangård
Renovering av Sävenäs rangerbangård avseende kontaktledningsupprustning, 
byte av stolpar, bryggor och belysning och ställverksbyte utförs 2022–2023 
med periodvisa trafikavbrott. 

Storvik–Gävle 
Mellan Storvik och Gävle utförs två broreparationer i Ulriksdal respektive 
Sandvikens Järnverk 2022–2023 med periodvisa trafikavbrott. 

Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder som medföra trafikavbrott, 
nattetid, i perioder 2022–2023 utförs mellan Storvik och Gävle. Arbetena 
samplaneras och genomförs med andra åtgärder på sträckan.

Perioden 2024–2027
Sävenäs rangerbangård (spår- och kontaktledningsupprustning)
Arbete med upprustning av mark, spår och växlar samt eventuellt förändrad 
utformning på bangården. Arbetet omfattar även kontaktledningsupprustning,  
byte av stolpar, bryggor och belysning. Arbetet kommer medföra 
trafikpåverkan, preliminärt under 2026–efter 2027. 

Olskrokens planskildhet, Göteborg C–Gubbero 
Fortsatt arbete med ombyggnaden i Olskroken (etapp Göteborg C–Gubbero) 
kommer medföra trafikpåverkan främst fram till år 2023. Det är fortsatt inte 
möjligt att trafikera direkt mellan Västkustbanan och Sävenäs rangerbangård 
utan omledning via Kville bangård med rundgång och längre gångtider än i 
normalfallet.

Göteborg Marieholm, omloppsnära uppställningsspår Lärje
Ny uppställningsbangård byggs i jungfrulig mark jämte befintligt spår i  
Göteborg Marieholm. Trafikpåverkan vid växelinläggningar och inkoppling

Vändspår Älvängen
Älvängen byggs om 2026–2027 för högre kapacitet för vändande tåg  
samt viss omloppsnära uppställning under lågtrafik. Trafikpåverkan vid 
växelinläggning och inkoppling.

Kil Ställverksbyte
Byte av ställverket i Kil med planerat genomförande 2027 och efter 2027. 

Silverhöjdspåret kontaktledningsupprustning.

Byte av kontaktledning på Silverhöjdspåret med genomförande 2027 och 
efter 2027. 

Ludvika–Borlänge
Gräsberg mötesspårsförlängning med planerat genomförande 2027.
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Borlänge–Storvik
Mellan Borlänge–Falun–Storvik utförs hastighetshöjande- respektive  
vägskyddsåtgärder och en samtidig infart på driftsplats Ornäs. Arbetet  
kommer medföra trafikavbrott på disptider och större helgstopp under 
inkoppling 2024–2025. 

Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Göteborg–Kil–Ställdalen Göteborg–Hallsberg–Frövi–Ställdalen Bedöms hålla god standard och medelstor kapacitetstillgång.

Kil–Ställdalen–Borlänge Kil–Laxå–Frövi–Krylbo–Borlänge Bedöms hålla god standard men låg kapacitetstillgång.

Ställdalen–Borlänge–Storvik Frövi–Krylbo–Storvik Bedöms hålla god standard och medelstor kapacitetstillgång.

Storvik–Gävle Storvik–Ockelbo–Gävle Bedöms hålla medelgod standard och medelgod kapacitet tillgång. 
Obs. gäller ej axellast Stax 25.

Trafikala effekter av investeringar

Perioden 2022–2023
AT–system för matning av ström till kontaktledning mellan Kil–Öxnered. 
Högre hastighet på ny linjesträckning förbi nuvarande tunnel vid  
Rämshyttan. Hastighetshöjande åtgärder på sträckan Gävle–Storvik, ger 
ökad kapacitet och en tidsvinst på 2 minuter och 20 sekunder

Perioden 2024–2027
Nya uppställningsspår i Lärje ger ökad kapacitet för persontågen och  
minskar belastningen något mellan Olskroken och Göteborg C

Ny utformning av Älvängen ger högre kapacitet för vändande tåg då dagens 
utformning endast medger ett vändande tåg samtidigt. Detta gör att Alependeln 
måste fasas in vid vändningen vilket ökar gångtiden på dessa tåg med  
2 minuter. Efter ombyggnaden kan pendeltåg ankomma och avgå samtidigt 
från Älvängen vilket minskar gångtiden på sträckan Olskroken–Älvängen 
med 2 minuter för pendeltåg samt för de tåg som kör ikapp pendeltåg i  
Älvängen respektive Olskroken

Olskroken Planskildhet separerar pendel och regionaltåg från fjärrtrafik i 
Olskroken vilket minskar belastningen på Göteborg C. Godstågen får bättre 
möjlighet att trafikera mellan Norge Vänerbanan och Västkustbanan med 
nya växelförbindelser.

Samtidigheter förväntas ge högre kapacitet och möjlighet att trafikera 
berörd sträcka med fler tåg och ge kortare gångtider då tågen inte behöver 
vänta på mötande tåg lika länge. Den nyligen (2017) ombyggda sträckan 
mellan Ställdalen–Kil medger fler tåg i relationen Mellansverige/Borlänge–
Norge/Göteborg, vilket även kan avlasta godsstråket genom Bergslagen och 
Västra stambanan.

Hastighetshöjande åtgärder Storvik–Falun–Borlänge ger ökad kapacitet 
och robusthet på sträckan. Åtgärderna ger en restidsförkortning på sträckan 
Borlänge–Falun med cirka 1 min och även på sträckan Storvik–Falun förkortas 
restiden med cirka 1 minut 
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Generellt
Kvarstående kapacitetsbrister finns framför allt på delsträckan Kil–Öxnered 
där banan saknar samtidig infart och långa mötesspår, vilket innebär att 
investeringarna på sträckan Ställdalen–Kil inte kan utnyttjas fullt ut. Även 
sträckan Borlänge–Ställdalen saknar långa mötesspår. 

Följande utbyggnadsbehov krävs för att godsstråket väster om Vänern skall 
fungera som ett sammanhängande stråk:

1. Förlängning av mötesspår på minst två platser mellan Borlänge–Ställdalen. 

2. Förlängning av mötesspår på minst två platser mellan Kil–Öxnered 
(Ånimskog, Erikstad).

3. Införande av samtidig infart på samtliga platser mellan Kil–Öxnered.

När punkterna 1 och 2 ovan är färdigställda är det möjligt att framföra längre 
tåg (730 meter enligt nuvarande regelverk) på hela sträckan mellan Borlänge 
och Göteborg.

Allt eftersom punkt 3 färdigställs ökar kapaciteten och gångtiden minskar  
då tågen inte längre behöver stå still och vänta på mötande tåg i samma 
omfattning. 

På sträckan Gävle–Ställdalen och Kil–Göteborg så är det blandad trafik med 
resandetåg och godståg. På dessa sträckor behöver det ske kapacitetshöjande 
åtgärder. Sträckan mellan Ställdalen och Kil är nu utbyggd med fjärrstyrning 
och samtidig infart på stationerna, här föreligger inga kapacitetsbrister.
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Flöde 5 Stockholm–Göteborg

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Sävenäs godsbangård, åtgärder ställverk  Si pågår–2022

2 Järna–Flen, växelbyten  Öv 2022

3 Skövde–Falköping, trimningsåtgärder  Si 2022

4 Stockholm C, växelbyte  Spår pågår–2023

5 Göteborgs hamnbana, dubbelspår  Dsp pågår–2023

6 Stockholm Central och Karlberg,  
funktionsanpassningar efter Citybanan

 Öv pågår–2023

7 Tunnelrenovering Solna  Öv pågår–2023

8 Ställverk 85 Göteborg, åtgärd  
säkerhetsbrister

 Si 2022–2023

9 Herrljunga västra, förbigångspår  Fb 2022–2023

10 Göteborg, spårväxelbyten  Spår 2023

11 Göteborg, plattformstak  Öv 2023

12 Norsesund västra, växelbyte  Öv 2023

13 Vårgårda, planskildhet under järnvägen  
för E20

 Öv 2023

14 Vårgårda, växelbyte  Öv 2024

15 Tumba, Flemingsberg spårväxelbyten  Spår 2024

16 Slätte, förlängning spår och samtidig infart  Si 2024

17 Stockholm C/Nord, spår- och växelbyte  Spår pågår–2025

18 Lerum, vändspår  Fb 2024–2025

19 Finnerödja, förbigångsspår  Fb 2024–2025

20 Alingsås–Olskroken, ktl-upprustning  Ktl 2023–2026

21 Olskroken, planskildhet (Västlänken)  Fsp pågår–2026

22 Högsjö västra, förbigångsspår  Fb 2025–2026

23 Laxå, bangårdsombyggnad  Öv 2025–2026

24 Katrineholm, förbigångsspår  Fb 2025–2026

25 Infart till Falköpings kombiterminal  Spår 2025–2026

26 Moholm, förbigångsspår  Spår 2026

27 ScanMed del 1 (Ö) (f.d. ERTMS korridor B)  Öv 2021–efter 2026

28 Stockholms Södra underhållsåtgärder  Öv 2024–efter 2026

29 Östansjö–Laxå, ktl-upprustning och hjälpkraft  Ktl 2025–2027

30 Hallsberg–Östansjö, ktl-upprustning  Ktl 2025–2027

31 Katrineholm–Hallsberg, växelbyte  Öv 2026–2027

32 Järneberg, förbigångsspår  Spår 2026–2027

33 Hallsberg–Stenkumla  Spår pågår–efter 2027

34 Alingsås–Göteborg, växelbyte  Spår 2027

35 Tvärförbindelse Södertörn, bro över SSB  Öv 2024–efter 2027

36 Sävenäs bangård, upprustning  Spår 2024–efter 2027

37 Älvsjö, växelbyte  Öv 2026–efter 2027

38 Falköping–Alingsås, ktl-upprustning  Ktl 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet 

Perioden 2022–2023
Stockholm C–Karlberg
Funktionsanpassningar av Stockholm Central (och Karlberg) efter  
bygget av Citybanan är påbörjad och beräknas pågå till efter 2024.  
Dessutom kommer ett flertal växlar på Stockholm C att bytas ut. Detta  
kan leda till begränsad spår- och plattformskapacitet på Stockholm C  
under vissa perioder.

Stockholm
Solna tunnelupprustning utförs 2022–2023. Trafikpåverkan 2022 planeras  
med att spår U1 och U2 stängs av under fyra veckor (28–30). År 2023 
planeras trafikavbrott på driftspåren D1 och D2 under fyra veckor (29–32) 
inklusive nedspår N1 och N2 som stängs nattetid under en längre period. 
Trafikavbrotten påverkar alla trafik till/från Hagalund. 

Järna–Sköldinge
Spårväxelbyten genomförs i Björnlunda och Stjärnhov under 2022,  
med kortare trafikavbrott som följd.

Herrljunga–Vårgårda 
Nya förbigångsspår byggs strax väster om Herrljunga med planerad  
byggstart 2022 och fortlöper till 2023. Åtgärden medför enkelspårsdrift  
under perioder samt trafikavbrott vid inkopplingar.

Göteborg–Alingsås 
Mellan Olskroken och Alingsås utförs kontaktledningsupprustning  
med produktion från 2022–2026. Arbetet planeras att utföras med  
enkelspårsdrift nattetid med periodvisa trafikavbrott på helgerna.

Sävenäs rangerbangård
Ställverksbyte utförs 2022–2023.

Göteborgs hamnbana 
Ökad kapacitet och utbyggnad till dubbelspår kommer att genomföras på 
Göteborgs hamnbana år 2022–2023. Arbetet kommer att ske i två etapper 
med cirka fyra dagars trafikavbrott per etapp. Åtgärden innebär att Pölsebo 
bangård inte är öppen för trafik under avbrotten.

Olskrokens planskildhet, Göteborg–Sävedalen
Arbetet med Olskrokens planskildhet fortsätter under kommande år  
vilket innebär stor trafikpåverkan på olika sträckor på storhelger och  
under sommaren.

Göteborg C
Renovering av plattformstak kommer utföras sommaren 2023 vilket bedöms 
ge trafikpåverkan då flera spår behöver vara avstängda under arbetet.
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Perioden 2024–2027
Stockholm C–Karlberg
Funktionsanpassningar av Stockholm Central och Karlberg efter bygget av 
Citybanan pågår och beräknas vara klar efter 2024. Växelbyten och spårbyten 
kommer att genomföras på Stockholm C samt sträckan Stockholm C–Karlberg. 
Renovering av plattformarna på Stockholm C kommer att utföras. Detta 
kommer att innebära begränsad kapacitet på Stockholm C under vissa  
perioder.

Järna–Sköldinge
Kontaktledningsupprustning, förstärkningslina och 22 kV hjälpkraft  
planeras att utföras mellan åren 2027–2030. Arbetet kommer medföra  
ett antal enkelspårsdrifter och periodvisa trafikavbrott. 

Södertälje–Flemingsberg 
Utbyggnad av en ny vägförbindelse i Södertörn för att säkerställa en god 
vägförbindelse i tvärled söder om Södra Länken i Stockholmsområdet. För 
att få de temporära konstruktionerna på plats krävs ett antal trafikavbrott 
under långhelg. Arbetena planeras under åren 2024–2027. Inledningsvis är 
trafikpåverkan låg, men kommer att öka i takt med att större arbeten sker.

Katrineholm–Hallsbergutbyte av totalt 25 spårväxlar startar 2025  
och pågår sedan över 2025 och 2027. Arbetet är omfattande och kommer 
innebära såväl enkelspårsdrifter som trafikavbrott.

Hallsberg
På sträckan Hallsberg–Stenkumla fortgår arbetet med utbyggnad av dubbel-
spår som medför trafikavbrott samt enkelspårsdrift under vissa perioder. 
För sträckan Tälle–Östansjö gäller under 2024 periodvisa trafikavbrott och 
korta omledningar samt en stor påskavstäning. Hastighetsnedsättning för 
arbetarskydd under hela året på upp- respektive nedspår. 

Laxå–Hallsberg 
Bangårdsombyggnad i Laxå planeras att utföras 2026–2027. Arbetet kommer 
innebära stor trafikpåverkan med begränsad spårkapacitet och trafikavbrott.  
Kontaktledningsupprustning och konvertering till AT och 22 kV hjälpkraft 
på sträckan sker under åren 2025–2027. Åtgärden medför enkelspårsdrifter 
och periodvisa trafikavbrott.

Katrineholm–Falköping 
Nya förbigångsspår planeras att byggas vid Finnerödja 2024, Järneberg 
2026, Högsjö västra 2025 och Katrineholm 2025. Förlängning av förbi-
gångspår i Slätte 2026–2027 samt nytt förbigångspår Moholm 2026. Detta 
medför enkelspårsdrift under perioder samt hastighetsnedsättning och 
trafikavbrott vid inkoppling.

Falköping–Herrljunga
Nytt förbigångspår i Floby 2027. Detta medför enkelspårsdrift under  
perioder samt hastighetsnedsättning och trafikavbrott vid inkoppling.  
Kontaktledningsupprustningen på sträckan Falköping–Alingsås börjar  
2027 och kommer att fortlöpa under tre års tid med periodvisa  
trafikavbrott och enkelspårsdrifter. 
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Herrljunga–Alingsås 
Arbetet fortsätter med nya förbigångsspår strax väster om Herrljunga och 
planeras klart 2023 med ett kort efterarbete i 2024. Detta medför enkel-
spårsdrift under perioder samt trafikavbrott vid inkopplingar. I Vårgårda 
genomförs under 2024 spårväxelbyte. Strax söder om Vårgårda ska även en 
planskildhet byggas under järnvägen för en nysträckning av väg E20 vilket 
kommer kräva trafikavbrott. 

Alingsås–Partille
Tunnelrenovering av fyra tunnlar mellan Alingsås och Partille planeras att 
påbörjas under 2026. Spårväxelbyte i Norsesund V ska ske under 2024, vilket 
innebär enkelspårsdrift och trafikavbrott. Vändspår planeras att byggas i  
Lerum 2024–2025 och kommer att innebära enkelspårsdrift och trafikavbrott 
vid inkopplingar. På Sträckan Alingsås–Göteborg kommer det under åren 
2023–2026 pågå kontaktledningsbyte, med enkelspårsdrifter nattetid och 
trafikavbrott nattetid flertalet helger. 

Sävenäs rangerbangård (kontaktledningsupprustning)
Renovering av Sävenäs rangerbangård avseende allt från mark till  
kontaktledningsupprustning, byte av stolpar, bryggor och belysning  
utförs 2026–2027 med periodvisa stora trafikavbrott. Olskrokens  
plan skildhet, Göteborg C–Sävedalen

ERTMS 
Under perioden inleds installationer för det nya signalsystemet ERTMS på 
delar av sträckan. Det medför enkelspårsdrifter främst nattetid. 

Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Göteborg–Herrljunga Göteborg–Borås–Herrljunga (alternativ 1) Bedöms hålla låg standard och medelgod kapacitetstillgång.

Göteborg–Herrljunga Göteborg–Öxnered–Herrljunga (alternativ 2) Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Göteborg–Laxå Göteborg–Öxnered–Kil–Laxå Bedöms hålla god standard men låg kapacitetstillgång.

Falköping–Hallsberg Falköping–Nässjö–Mjölby Bedöms hålla god standard med låg kapacitetstillgång.

Katrineholm–Järna Katrineholm–Åby–Järna Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Järna–Södertälje Syd–Flemingsberg Järna–Södertälje Hamn–Flemingsberg Bedöms hålla medel god standard och god kapacitetstillgång.

Stockholm Södra–Stockholm C Hallsberg–Västerås–Stockholm C  
(då sträckorna Stockholm Södra–Stockholm C 
samt Västerås–Stockholm C är avstängda  
samtidigt så tillåts viss trafik nyttja Citybanan. 

Bedöms hålla god standard men lågkapacitetstillgång (observera 
att fyrspårsutbyggnad utförs på sträckan Kallhäll–Tomteboda vilket 
reducerar kapaciteten).
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Trafikala effekter av investeringar

Perioden 2022–2023
Byte av dilatationsskarvar i Södertälje Syd övre är en ren underhållsåtgärd 
och väntas inte ge någon bättre kapacitet/framkomlighet, däremot väntas 
trafikpåverkan när arbetet ska utföras.

Kapacitetshöjande åtgärder på signalsystemet mellan Skövde och Laxå  
innebär att tåg kan framföras något tätare på vissa delsträckor, främst då 
tågen närmar sig förbigångsstationer. 

Mellan Pålsboda och Laxå kommer åtgärder i signalanläggningen att  
genomföras vilket kommer möjliggöra att tåg kan framföras tätare. 

Växelbyten i Floda kommer medföra begränsad kapacitet under bytet,  
men därefter ge ett bättre flöde för tåg genom Floda.

Perioden 2024–2027
Anläggandet av nya förbigångsspår på ett flertal platser innebär ökad  
möjlighet att framföra fler godståg på Västra stambanan. 

Anslutning av Marjarps kombiterminal norrut kommer göra att fler godståg 
kan angöra terminalen samt att trängseln minskar vid Falköping C. 

Bangårdsombyggnaden i Lerum innebär att befintliga två spår med  
mittplattform kommer att utökas med ytterligare två spår som placeras  
utanför befintliga normalhuvudspår. De två yttre spåren används för tåg 
utan uppehåll, och de två mittersta spåren används för tåg med uppehåll. 
Västra stambanan får med denna åtgärd ytterligare en station med  
möjlighet att förbigå eller vända som ligger strategiskt mitt mellan  
Göteborgs C och Alingsås.

Sävenäs rangerbangård kommer rustas upp och anpassas för 750 meter 
långa tåg. Tillsammans med ombyggnationen av Hallsbergs rangerbangård 
och nya långa förbigångsspår på Västra stambanan kommer detta medge att 
mer gods kan transporteras med samma antal tåg.

När Göteborgs hamnbana är utbyggd med dubbelspår även på sträckan 
Sannegården–Pölsebo kommer kapaciteten öka med ytterligare ett tåg per 
riktning och timma. Den största kapacitetsbristen kommer sedan vara de 
fåtaliga ankomstspåren i Göteborg Skandiahamnen och bristen på uppställ-
ningsspår för vagnar som väntar på att omsättas eller behöver repareras. 

Sammanfattningsvis så  
bedöms prioritetsordningen 
för kapacitetshöjande  
åtgärder vara följande: 

1. Göteborg–Alingsås

2. Falköping–Skövde

3. Katrineholm–Järna

4. Järna–Flemingsberg

5. Laxå–Hallsberg
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Generellt
På sträckan Katrineholm–Gnesta vävs trafiken från både Södra och Västra 
stambanan samt Oslo–Stockholm samman vilket leder till ett högt kapacitets-
utnyttjande. Dessutom tillkommer regional tågtrafik från Hallsberg och 
Östergötland samt pendeltågen mellan Gnesta och Järna, sammantaget leder 
detta till kapacitetsproblem på hela sträckan Katrineholm–Järna. Även om 
en överflyttning av trafiken från Södra stambanan och Östergötland kommer 
att ske när Ostlänken tas i bruk så kommer det redan innan dess att finnas 
ett behov av kapacitetshöjande åtgärder. Sträckan har vid ett flertal tillfällen 
förklarats överbelastad. Då Ostlänken tas i bruk kommer den trånga sektorn 
utgöras av sträckan Järna–Flemingsberg. 

Mellan Falköping och Skövde uppstår trängsel mellan den snabbgående 
interregionala och regionala persontrafiken samt godstrafiken, det finns där-
för behov av kapacitetshöjande åtgärder längs sträckan. Liknande situation 
uppstår mellan Laxå och Hallsberg, där vävs dessutom tågtrafiken mellan 
Västra stambanan och Värmlandsbanan samman vilket belastar kapaciteten, 
förgreningspunkten mot Värmlandsbanan i Laxå sker dessutom i plan varvid 
korsande tågvägar uppstår. 

Sträckan Göteborg–Alingsås är hårt trafikerad av både regional och inter-
regionaltåg, lokaltåg samt godståg. De infrastrukturåtgärder som genomförs 
de närmaste åren kommer att förbättra kapaciteten på sträckan, däremot 
kommer åtgärderna inte vara tillräckliga om tågtrafiken utökas ytterligare. 
Sträckan har tidigare förklarats överbelastad. 

En stor flaskhals i systemet är anslutningen till Sävenäs rangerbangård i 
östra Göteborg, där långa godståg från Västra stambanan måste korsa  
motriktad trafik i plan i mycket låg hastighet (20 km/h) vilket ofta orsakar 
stora störningar.
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Flöde 6 Stockholm–Oslo

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Järna–Flen, växelbyten  Öv 2022

2 Kil–Charlottenberg, mellanblock  Si pågår–2023

3 Stockholm Central och Karlberg,  
funktionsanpassningar efter Citybanan

 Öv pågår–2023

4 Tunnelrenovering Solna  Öv pågår–2023

5 Stockholm C, växelbyte  Spår pågår–2023

6 Kil–Laxå, spår- och växelbyte  Spår pågår–2023

7 Väse, mötesstation  Fb 2022–2023

8 Tumba, Flemingsberg spårväxelbyten  Spår 2024

9 Stockholm C/Nord, spår- och växelbyte  Spår pågår–2025

10 Karlstad C, kapacitetshöjande åtgärder  Si 2022–2026

11 Katrineholm, förbigångsspår  Fb 2025–2026

12 Högsjö västra, förbigångsspår  Fb 2025–2026

13 Laxå, bangårdsombyggnad  Öv 2025–2026

14 Stockholms Södra underhållsåtgärder  Öv 2024–2027

15 Hallsberg–Östansjö, ktl-upprustning  Ktl 2025–2027

16 Katrineholm–Hallsberg, växelbyte  Öv 2026–2027

17 Östansjö–Laxå, ktl-upprustning och  
hjälpkraft

 Ktl 2025–2027

18 ScanMed del 1 (Ö) (f.d. ERTMS korridor B)  Öv pågår–efter 2027

19 Hallsberg–Stenkumla  Spår pågår–efter 2027

20 Tvärförbindelse Södertörn, bro över SSB  Öv 2024–efter 2027

21 Älvsjö, växelbyte  Öv 2026–efter 2027

22 Kil, Ställverksbyte ställarställverk  Si 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet 

Perioden 2022–2023
Stockholm C–Karlberg
Funktionsanpassningar av Stockholm Central och Karlberg efter bygget av 
Citybanan beräknas pågå till efter 2024. Växelbyten och spårbyten kommer 
att genomföras på Stockholm C samt sträckan Stockholm C–Karlberg.  
Renovering av plattformarna på Stockholm C kommer att utföras. Detta 
kommer att innebära begränsad kapacitet på Stockholm C under vissa perioder.

Stockholm
Solna tunnelupprustning utförs 2022–2023. Trafikpåverkan 2022 planeras  
med att spår U1 och U2 stängs av under fyra veckor (28–30). År 2023 
planeras trafikavbrott på driftspåren D1 och D2 under fyra veckor (29–32) 
inklusive nedspår N1 och N2 som stängs nattetid under en längre period. 
Trafikavbrotten påverkar alla trafik till/från Hagalund. 

Järna–Sköldinge
Spårväxelbyten genomförs i Björnlunda och Stjärnhov under 2022, med 
kortare trafikavbrott som följd. Kontaktledningsupprustning, förstärkningslina 
och 22 kV hjälpkraft planeras att utföras med start 2024

Kristinehamn–Karlstad 
Karlstad Välsviken anläggs ett längre mötesspår för att möjliggöra ökad 
kapacitet på Värmlandsbanan. Kristinehamn–Karlstad

Väse station byggs om för att tillgängliggöra båda spåren för persontåg utan 
restriktioner. Arbetet innebära trafikpåverkan genom kortare trafikavbrott 
år 2022–2023.

Kil–Charlottenberg
Under 2022 och 2023 kommer sträckan Kil–Charlottenberg utrustas med 
ytterligare mellanblocksignaler för att kunna öka kapaciteten. Mindre 
trafikpåverkan under inkopplingen av signaler. Tillgänglighetsåtgärder i 
Charlottenberg kommer innebära periodvisa enkelspårsdrifter och kortare 
trafikavbrott. 

ERTMS 
Under perioden inleds förberedande installationer av det nya signalsystemet 
ERTMS på delar av sträckan.

Perioden 2024–2027
Karlberg–Stockholm C 
Funktionsanpassningar av Stockholm Central och Karlberg efter bygget av 
Citybanan beräknas pågå till efter 2024. Växelbyten och spårbyten kommer 
att genomföras på Stockholm C samt sträckan Stockholm C–Karlberg.  
Renovering av plattformarna på Stockholm C kommer att utföras. Detta 
kommer att innebära begränsad kapacitet på Stockholm C under vissa perioder.

Stockholm
Solna tunnelupprustning utförs 2022–2023. Trafikpåverkan 2022 planeras  
med att spår U1 och U2 stängs av under fyra veckor (28–30). År 2023 
planeras trafikavbrott på driftspåren D1 och D2 under fyra veckor (29–32) 
inklusive nedspår N1 och N2 som stängs nattetid under en längre period. 
Trafikavbrotten påverkar alla trafik till/från Hagalund. 
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Södertälje–Flemingsberg
Utbyggnad av en ny vägförbindelse i Södertörn för att säkerställa en god 
vägförbindelse i tvärled söder om Södra Länken i Stockholmsområdet. För att 
få de temporära konstruktionerna på plats krävs ett antal trafikavbrott under 
långhelg. Trafikpåverkan bedöms bli liten när väl provisorierna är på plats. 

Järna–Sköldinge
Spårväxelbyten genomförs i Björnlunda och Stjärnhov under 2022,  
med kortare trafikavbrott som följd. Kontaktledningsupprustning,  
förstärkningslina och 22 kV hjälpkraft planeras att utföras med start 2025.

Katrineholm–Skövde 
Nya förbigångsspår planeras att byggas vid Högsjö västra 2025 och  
Katrineholm 2025. Detta medför enkelspårsdrift under perioder samt  
hastighetsnedsättning och trafikavbrott vid inkoppling.

Katrineholm–Hallsberg
Utbyte av totalt 25 spårväxlar startar 2024 och pågår sedan över 2025 och 
2026. Arbetet är omfattande och kommer innebära såväl enkelspårsdrifter 
som trafikavbrott.

Laxå–Hallsberg 
Bangårdsombyggnad i Laxå planeras att utföras 2026–2027. Arbetet kommer 
innebära stor trafikpåverkan med begränsad spårkapacitet och trafikavbrott. 
Kontaktledningsupprustning och konvertering till AT och 22 kV hjälpkraft 
sker under åren 2025–2026. Åtgärden medför enkelspårsdrifter och kortare 
trafikavbrott vid inkoppling.

Laxå–Kil 
Spår- och växelbyte på sträckan Laxå–Kil förväntas pågå under 2022–2024. 
Trafikpåverkan är fortsatt stor då det föreligger trafikavbrott under arbets-
skiften. 

Karlstad
Karlstads C byggs om, så att flera spår för resandeutbyte skapas. Under  
byggtiden fram till 2025 kommer detta begränsa stationsområdets flexibilitet 
och innebära tillfälliga kapacitetsreduceringar.

Kil
Ställverket i Kil planeras att bytas ut 2027–efter 2027 mot ett modernt  
datorställverk, vilket kommer att medföra en längre avstängning.

Karlstad–Kil
I Skåre planeras för spår och växelbyten samt spårförlängning, i planeringen 
ligger dessa åtgärder år 2025.

ERTMS 
Under perioden inleds installationer och ibruktagning av det nya  
signalsystemet ERTMS på delar av sträckan.
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Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Stockholm C–Stockholm Södra Hallsberg–Västerås–Stockholm C (då sträck-
orna Stockholm Södra–Stockholm C samt 
Västerås–Stockholm C är avstängda samtidigt 
så tillåts viss trafik nyttja Citybanan. 

Bedöms hålla god standard men lågkapacitetstillgång  
(observera att fyrspårsutbyggnad utförs på sträckan  
Kallhäll–Tomteboda vilket reducerar kapaciteten).

Flemingsberg–Södertälje Syd–Järna Flemingsberg–Södertälje Hamn–Järna Bedöms hålla medelgod standard och god kapacitetstillgång.

Järna–Katrineholm Järna–Åby–Katrineholm Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Hallsberg–Kristinehamn Hallsberg–Frövi–Ställdalen–Kil Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Kristinehamn–Kil Kristinehamn–Nykroppa–Kil Bedöms hålla låg standard för sträckan Nykroppa–Kristinehamn 
i övrigt god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Kil–Charlottenberg–Oslo Kil–Skälebo–Kornsjö–Oslo Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Trafikala effekter av investeringar

Perioden 2022–2023
Ny plattform i Väse på värmlandsbanan ökar kapaciteten och gör att fler tåg 
får plats på den hårt belastade sträckan Kristinehamn–Kil.

Spår och växelbytet mellan Laxå–Kil kommer höja Värmlandsbanans  
standard med nya räler, sliprar och växlar.

Nya mellanblockssignaler mellan Kil och Charlottenberg gör att tåg kan köra 
tätare när de framförs i samma riktning.

Perioden 2024–2027
Nytt förbigångsspår, Högsjö Västra ökar kapaciteten mellan Katrineholm 
och Hallsberg. Den ombyggda bangården i Karlstad innebär en avsevärd  
förbättring för persontrafiken. Spår- och växelbytet mellan Laxå–Kil kommer 
höja Värmlandsbanans standard med nya räler, sliprar och växlar. 

Sammanfattningsvis så  
bedöms prioritetsordningen 
för kapacitetshöjande  
åtgärder vara följande: 

1. Kristinehamn–Charlottenberg

2. Katrineholm–Järna

3. Järna–Flemingsberg

4. Hallsberg–Laxå

Generellt
På sträckan Katrineholm–Gnesta vävs trafiken från både Södra och Västra 
stambanan samt Oslo–Stockholm samman vilket leder till ett högt kapacitets-
utnyttjande. Dessutom tillkommer regional tågtrafik från Hallsberg och 
Östergötland samt pendeltågen mellan Gnesta och Järna, sammantaget leder 
detta till kapacitetsproblem på hela sträckan Katrineholm–Järna. Även om 
en överflyttning av trafiken från Södra stambanan och Östergötland kommer 
att ske när Ostlänken tas i bruk så kommer det redan innan dess att finnas 
ett behov av kapacitetshöjande åtgärder. Sträckan har vid ett flertal tillfällen 
förklarats överbelastad. Då Ostlänken tas i bruk kommer den trånga sektorn 
utgöras av sträckorna Järna–Flemingsberg. 
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Den enkelspåriga Värmlandsbanan uppvisar stora kapacitetsbrister, i  
synnerhet på sträckan Kristinehamn–Charlottenberg. I kombination med  
en blandning av olika trafikupplägg (regional och interregional persontrafik 
samt godstrafik) uppstår beroenden som minskar robustheten i trafiksys temet 
och flexibiliteten att ändra tidtabeller. För att kunna förbättra punktligheten 
har särskilda regler för tidtabellskonstruktion införts för Värmlandsbanan, 
på sikt kommer dock ytterligare infrastrukturåtgärder att vara nödvändiga 
för att öka kapaciteten. Sträckan Kil–Charlottenberg har tidigare förklarats 
överbelastad. Mellan Laxå och Hallsberg vävs tågtrafiken mellan Västra 
stambanan och Värmlandsbanan samman vilket belastar kapaciteten, för-
greningspunkten mot Värmlandsbanan i Laxå sker dessutom i plan  
varvid korsande tågvägar uppstår. Två nya mellanblocksignaler kopplas in  
på sträckan mellan Kil och Charlottenberg, effekterna blir begränsade.  
När hela sträckan är utrustade med mellan blocksignaler så blir det full  
effekt.
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Flöde 7 Stockholm–Västerås–Örebro

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Örebro S, uppställningsspår  Öv 2022

2 Stockholm C, växelbyte  Öv pågår–2023

3 Stockholm Central och Karlberg,  
funktionsanpassningar efter Citybanan

 Öv pågår–2023

4 Örebro–Frövi, spår- och växelbyte  Spår 2023

5 Tillberga spår- och växelbyte  Spår 2023

6 Västerås västra, rangerbangård ombyggnad  Öv 2023–2024

7 Kolbäck–Dingtuna–(Västerås C),  
utbyten ställverk

 Öv 2023–2024

8 Örebro C, uppställningsspår  Öv 2024

9 Stockholm C/Nord, spårbyte  Spår pågår–2025

10 Bytespunkt Barkarby  Öv pågår–2025

11 Tillberga–Jädersbruk och  
Eskilstuna–Kolbäck spår-, räls och växelbyte 

 Spår 2025–2026

12 Ålsäng–Jädersbruk, spår- och växelbyte  Spår 2025–2026

13 Tomteboda–Kallhäll  Fsp pågår–efter 2027

14 Västers Norra–Kungsängen, utbyte signal-
ställverk och hybridlinjeblock till ERTMS

 Si 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet 

Perioden 2022–2023 
Stockholm C–Karlberg
Växelbyten och spårbyten kommer att genomföras på Stockholm C  
samt sträckan Stockholm C–Karlberg. Renovering av plattformarna på 
Stockholm C kommer att utföras vilket innebär begränsad kapacitet på 
Stockholm C under vissa perioder.

Stockholm
Omfattande tunnelupprustning i Solna där arbetet pågår–2023. Trafik påverkan 
2022 planeras med att spår U1 och U2 stängs av under fyra veckor (28–30). 
Bedömningen är att all trafik kan framföras och dock med eventuell reducering 
av tjänstetågen till/från Hagalund. 

Stockholm–Västerås
Utbyggnad till fyrspår på Mälarbanan mellan Tomteboda–Kallhäll fortsätter. 
Arbetena kommer kräva trafikavbrott vid påsk och Allhelgonahelgen samt 
under sommaren. 

Frövi–Örebro
Spår och växelbyten kommer att ske på sträckan mellan Frövi och Örebro 
under 2023. Arbetet kommer att kräva enkelspårsdrift, troligen under fyra 
veckor med medförande av en reducering av trafiken. 

Perioden 2024–2027
Stockholm C–Karlberg
Funktionsanpassningar av Stockholm Central och Karlberg efter bygget av 
Citybanan beräknas pågå till efter 2024. Detta kan leda till begränsad spår- 
och plattformskapacitet på Stockholm C under vissa perioder. Renovering av 
plattformarna på Stockholm C kommer att utföras vilket innebär begränsad 
kapacitet på Stockholm C under vissa perioder.

Stockholm–Västerås
Mälarbanans arbete fortsätter på sträckan Tomteboda–Kallhäll med fyr-
spårsutbyggnad. Liknande föregående år så finns behov av trafikavbrott 2023 
vid påsk och Allhelgonahelgen samt sommaren mellan veckorna 26 och 31 
och enkelspårsdrift Sundbyberg–Duvbo två veckor före och två veckor efter 
sommaravstängningen. Även 2023–2026 så kommer behovet att se ungefär 
likadant ut för trafikavbrott på storhelger och sommaren. 

Stockholm–Västerås
Underhåll av ett antal tunnlar kommer att utföras på sträckan Bålsta–Ekolsund, 
Svartvikstunneln och Håbotunneln.

Bålsta–Västerås
Åtta stycken signalställverk är planerade att bytas ut samt att elektronisk 
linjeblockering ska införas 2025–2027.
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Västerås
Ombyggnad av Västerås rangerbangård 2024 med risk för stor trafikpåverkan 
för framför allt godstågen.

Tillberga–Jädersbruk, Kolbäck–Eskilstuna, Ålsäng–Järdersbruk
Under åren 2024–2027 planeras spår och växelbyten i Tillberga och på 
sträckan Tillberga–Jädersbruk, Kolbäck–Eskilstuna samt Ålsäng–Järdesbruk. 
Trafikavbrott och enkelspårsdrifter under perioder som ger stor trafikpåverkan, 
även under förarbetena då invasiva arter måste hanteras.

Västerås–Kolbäck
Utbyte av ställverk 85 planeras under perioden vilket medför trafikavbrott 
vid inkoppling som ger stor trafikpåverkan. 

Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Stockholm C–Västerås Stockholm C–Eskilstuna–Västerås Delen Södertälje och Eskilstuna bedöms hålla låg standard i övrigt bedöms 
sträckan hålla mycket god standard, men med låg kapacitetstillgång.

Trafikala effekter av investeringar

Perioden 2024–2027
Hastighetsnedsättningar kvarstår på grund av fyrspårsutbyggnaden  
genom Sundbyberg. Då flera av de arbeten som ska genomföras, förutom  
den fortsatta fyrspårsutbyggnaden på Mälarbanan, har karaktären av  
underhålls- och reinvesteringsarbeten så väntas här att anläggningens  
robusthet och motståndskraft mot störningar minskar. 

Sammanfattningsvis så  
bedöms prioritetsordningen 
för kapacitetshöjande  
åtgärder vara följande: 

1. Örebro C–Örebro S

2. Arboga–Hovsta

3. Kolbäck–Valskog 

Generellt
När fyrspåret mellan Spånga och Barkarby togs i bruk uppstod en tillräckligt 
lång fyrspårig sträcka som möjliggör att regionaltåg planenligt kan förbigå 
pendeltåg, därmed kan restiderna minskas på sträckan Stockholm–Västerås 
(och bortom). Dessutom möjliggörs en trafikutökning från dagens två (tre) 
regionaltåg till fyra regionaltåg per timme och riktning, givet att de körs med 
15-minuterstakt från Stockholm (anpassning till pendeltågstrafiken). 

Först när fyrspårsutbyggnaden på hela sträckan Tomteboda–Kallhäll så kan 
både pendeltågs- och regionaltågstrafiken på Mälarbanan utökas ytterligare. 
Beroende mellan regional- och pendeltåg kvarstår dock väster om Kallhäll, 
en tätare pendeltågstrafik till Bro alternativt Bålsta ökar beroendet ytterligare  
vilket kan medföra kapacitetsproblem. Fyrspårsutbyggnad på sträckan 
Kallhäll–Kungsängen har tidigare ansetts som ogenomförbar på grund av 
topografin, andra åtgärder kan därför bli nödvändiga om behovet av förtätad 
pendeltågstrafik till Bro/Bålsta bedöms nödvändig. 

Sträckan genom Örebro uppvisar stora kapacitetsbrister, i synnerhet med 
avseende på plattformsspår. Trafiken utgörs av stora godsflöden på Gods-
stråket genom Bergslagen samt en ökande regionaltågstrafik. Både Örebro C 
och Örebro S är konstruerade för genomgående trafik, den utökade regional-
tågs- trafiken från Stockholm ställer dock krav på bättre vändkapacitet. 
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På uppspåret genom Ekolsund finns en permanent nedsättning på  
grund av geotekniska förhållanden, denna bör åtgärdas i syfte att möjliggöra 
kortare restider mellan Stockholm och Västerås. Den enkelspåriga sträckan 
mellan Kolbäck och Valskog innebär en viss begränsning för en utvecklad 
regional tågstrafik mellan Stockholm och Arboga/Örebro. Den enkelspåriga 
sträckan mellan Arboga och Hovsta utgör ett stort kapacitetsproblem för 
regionaltågstrafiken till/från Mälar- och Svealandsbanan som vävs samman i 
Arboga. Vid förgreningspunkten i Hovsta uppstår korsande tågvägar mel-
lan godstrafiken på Godsstråket genom Bergslagen och regionaltågen till/
från Mälar- och Svealandsbanan. En ökande regionaltågstrafik kommer att 
förvärra problemen varför en planskild förbindelse bör övervägas. 
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Flöde 8 Stockholm–Umeå

Nr Åtgärder
Typ av 
åtgärder

Planerat 
Produktionsår*

1 Helenelund och Sollentuna, vändspår  
(konvertering till driftsplats)

 Öv pågår–2022

2 Gävle Hamn, elektrifiering  Öv pågår–2022

3 Birsta, förlängning av mötestation  Öv pågår–2022

4 Gävle C, spårväxelbyte  Spår 2022

5 Umeå Ö, nya växlar och förlängning av 
plattform

 Öv 2022

6 Västeraspy–Långsele, spår- och växelbyte  Spår 2022

7 Solna, tunnelrenovering  Öv pågår–2023

8 Stockholm Central och Karlberg,  
funktionsanpassningar efter Citybanan

 Öv pågår–2023

9 Stockholm C, växelbyte  Spår pågår–2023

10 Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret och  
Malandstriangeln 

 Öv pågår–2023

11 Uppsala C, signalåtgärd (delning av tåg)  Si 2022–2023

12 Västeraspy–Långsele, ktl-upprustning  Ktl 2023

13 Uppsala Börjegatan, planskild korsning  Öv 2024

14 Tierp, samtidig infart  Si 2024

15 Stockholm C/Nord, spår- och växelbyte  Spår pågår–2025

16 Hagalund bangård, upprustning  Fb 2023–2026

17 Uppsala plankorsningar  Öv 2023–2026

18 Österplan norr om Uppsala C,
nytt vändspår vid 

 Öv 2023–2026

19 Gävle C, växelbyte  Spår 2026

20 Ekeby–Säby, signalåtgärder  Si 2026

21 Anpassning av stationslägen för nya tåg 
Uppsala–Gävle

 Öv 2024–2027

22 Gävle, anslutning Ostkustbanan  Spår 2024–2027

23 Knivsta vändspår  Öv 2027

24 Sundsvall resecentrum  Öv 2023–efter 2027

25 Sundsvall–Dingersjö, dubbelspår  Dsp 2024–efter 2027

26 Norr om Uppsala, vänd– och  
uppställningsspår 

 Öv 2026–efter 2027

27 Gävle–Kringlan, dubbelspår samt Gävle 
Västra, Plattform

 Dsp 2026–efter 2027

28 Trunsta mosse, förstärkningsarbete  Spår 2027–efter 2027

29 Stambanan genom övre norrland,  
ktl-upprustning

 Ktl 2027–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

 Spår Spår- och rälsbyte
 Ktl Kontaktledningsupprustning
 Fb Nytt förbigångsspår
 Dsp Utbyggnad till dubbelspår
 Fsp Utbyggnad till flerspår
 Si Signalåtgärd
 Öv Övrigt
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Trafikpåverkan under genomförandet

Perioden 2022–2023
Stockholm C–Karlberg
Funktionsanpassningar av Stockholm Central och Karlberg efter bygget av 
Citybanan beräknas pågå till efter 2024. Växelbyten och spårbyten kommer 
att genomföras på Stockholm C samt sträckan Stockholm C–Karlberg. Reno-
vering av plattformarna på Stockholm C kommer att utföras. Detta kommer 
att innebära begränsad kapacitet på Stockholm C under vissa perioder.

Stockholm
Solna tunnelupprustning utförs 2022–2023. Trafikpåverkan 2022 planeras  
med att spår U1 och U2 stängs av under fyra veckor (28–30). År 2023 
planeras trafikavbrott på driftspåren D1 och D2 under fyra veckor (29–32) 
inklusive nedspår N1 och N2 som stängs nattetid under en längre period. 
Trafikavbrotten påverkar alla trafik till/från Hagalund. 

Järna – Sköldinge
Spårväxelbyten genomförs i Björnlunda och Stjärnhov under 2022, med 
kortare trafikavbrott som följd. Kontaktledningsupprustning, förstärknings-
lina och 22 kV hjälpkraft planeras att utföras med start 2024

Stockholm C–Uppsala
Spårbyte på sträckan Stockholm C–Ulriksdal inklusive ballastrening  
och ballastkomplettering. Vid Stockholm C fortsätter växelbyten och 
 renoveringar av plattformarna vilket innebär begränsad kapacitet med 
 periodvisa trafikavbrott 2022–2025.

Stockholm–Uppsala 
Konvertering till driftplatser Helenelund–Sollentuna 2022. Åtgärden syftar 
till att konvertera hållplatserna Helenelund och Sollentuna till driftplatser 
och bygga ett vändspår för pendeltågen norr om Sollentuna. Åtgärden utförs 
på ett spår i taget med kanalkörningstider med arbeten på uppspår jämna 
veckor och nedspår ojämna veckor. Inkopplingar med periodvisa trafikav-
brott under helgtid. 

Stockholm–Uppsala
Omfattande tunnelupprustning i Solna där arbetet pågår–2023. Trafik-
påverkan 2022 blir att spår U1 och U2 stängs under fyra veckor (preliminärt 
27–30). Bedömningen är att all trafik kan framföras och dock med eventuell 
reducering av tjänstetågen till/från Hagalund samt att vissa tjänstetåg får gå 
genom Tomteboda

Sundsvalls–Härnösand 
Arbeten med ny driftplats Birsta samt nya spår i Tunadal till Sundsvalls 
hamn. Åtgärdens utförs i etapper med periodvisa trafikavbrott 2022–2023. 
År 2022–2023 genomförs mötesstation Birsta, 2022 sker inkoppling av  
Birsta, 2023 sker inkoppling av nya delen av Malandstriangeln. 
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Sundsvall–Ånge/Västeraspby
Anläggande av triangelspår i Bergsåker utförs 2022–2023. 

Örnsköldsvik–Umeå 
Utbyggnad av plattform på Umeå Östra för möjliggörandet av dubbelspår 
inklusive nya växlar. Plattformen och nya växlar byggs år 2022. Resande-
möjligheterna kommer behöva flyttas till Umeå C under genomförandet. 

Stockholm–Uppsala
Kontaktledningsbyte och målning av stolpar inklusive oljekablar i Märsta. 
Åtgärden medför trafikavbrott 2022. 

Perioden 2024–2027
Stockholm C/Nord Spår- och Växelbyte
Spår och Växelbyte kommer pågå under sommarperioden 2022–2026 på 
sträcken Stockholm central–Ulriksdal. 

Hagalund
Ny bangårdsutformning med spår- och växelbyte inklusive kontaktledning- 
och ställverksbyte. Åtgärden medför periodvisa trafikavbrott 2023–2026. 
Tjänstetågen till och från Hagalund kommer att påverkas. Samråd med 
andra aktörer sker. 

Stockholm–Uppsala
Knivsta vändspår och åtgärder för Trunsta mosse är planerade att  
genomföras 2027. 

Uppsala 
Slopning av två plankorsningar i norra änden av Uppsala C vilket medför 
ökad kapacitet. I samband med slopandet anläggs även ett vändspår vid  
Österplan. Åtgärden medför trafikavbrott på flera storhelger Ostkustbanan 
och Dalabanan under2024–2027. 

Uppsala–Gävle
I Tierp utförs samtidig infart samt anpassning till nya tåg mellan Uppsala 
och Gävle 2025. Åtgärden medför trafikstopp vid arbetets genomförande 
vilket resulterar i reducerad trafik på grund av enkelspårsdrifter. 

Gävle
Gävle C, växelbyte är planerade till 2026, ingen information om trafikpåverkan  
i detta tidiga läge.

Gävle Hamn, järnvägsanslutning OKB är planerad till 2024–2026 Förbättrad 
anslutning mellan Ostkustbanan och Gävle Hamn via en nydragning.

Gävle–Kringlan
Gävle Västra (Gävle Sjukhus Plattform) planeras år 2026 till efter 2027.  
Ny station för resandeutbyte. Kommer tjäna Ostkustbanan, Bergslagsbanan 
samt Norra Stambanan. Samordnas med dubbelspåret Gävle–Kringlan.

OKB Gävle Kringlan Dubbelspår, 4 mil dubbelspår i nysträckning (västliga 
korridoren) planeras år 2026 till efter 2027. I och med att det är en nysträckning 
kommer det befintliga spåret kunna användas under byggtiden. Eventuella 
trafikavbrott som kommer att påverka trafiken.
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Söderhamn–Sundsvall 
Utbyggnaden av dubbelspår Sundsvall–Dingersjö startar 2024 och pågår 
till efter 2027. Åtgärden anlägger en elva kilometer lång ny sträckning av 
Ostkustbanan. Gamla banan behålls för åtkomst till godskunder i Stockvik. 
Åtgärden bedöms få en omfattande trafikpåverkan och medför längre  
trafikavbrott.

Sundsvall 
Nytt resecentrum i Sundsvall planeras med två nya plattformar, nya upp-
ställningsspår, ställverksbyte och signalåtgärder. Åtgärden medför periodvisa 
trafikavbrott under byggtiden startar 2023 och pågår till efter 2027. 

Omledningsbanor

Ordinarie väg Omledningsalternativ

Stockholm C–Uppsala Stockholm C–Västerås–Sala–Uppsala Bedöms hålla god standard men låg kapacitetstillgång.

Uppsala–Gävle Uppsala–Sala–Krylbo–Storvik Gävle Bedöms hålla god standard men låg kapacitetstillgång.

Gävle–Söderhamn Gävle–Ockelbo–Kilafors–Söderhamn Bedöms hålla god standard och medelgod kapacitetstillgång.  
Obs. gäller ej axellast Stax 25.

Söderhamn–Sundsvall Söderhamn–Kilafors–Ånge–Sundsvall Bedöms hålla god standard men låg kapacitetstillgång.

Sundsvall–Örnsköldsvik Sundsvall–Ånge–Mellansel–Örnsköldsvik Delen Mellansel–Örnsköldsvik bedöms hålla mycket dålig standard  
i övrigt god standard och medelgod kapacitetstillgång.

Örnsköldsvik–Umeå Örnsköldsvik–Mellansel–Umeå Delen Mellansel–Örnsköldsvik bedöms hålla mycket dålig standard  
i övrigt god standard men låg kapacitetstillgång.

Trafikala effekter av investeringar

Perioden 2022–2023
Reinvesteringsåtgärd i Gävle med byte av spår och växlar innebär att  
hastigheten på berörda spår återställs. 

Mellan Stockholm och Uppsala görs ett antal kapacitetshöjande åtgärder 
som även bidrar till ökad redundans i händelse av störning. Uppgradering 
av signalsystemet Helenelund–Sollentuna medför ökad kapacitet samtidigt 
som vändspåret i Sollentuna innebär en möjlighet för pendeltåg att vända 
vid trafikstörningar, alternativt att utöka pendeltågstrafiken inom den inre 
delen av pendeltågssystemet. Ombyggnaden i Knivsta innebär högre  
kapacitet genom Knivsta och att trafiksäkerheten ökar då plankorsningen 
slopas. Mellan Kummelby och Karlberg höjs hastigheten på ytterspåren och 
Myrbacken–Uppsala ges möjlighet till högre hastigheter. Genom hastighets-
höjningen kan tågens gångtider minskas.

Perioden 2024–2027
Hagalunds bangård är i stort behov av upprustning men är samtidigt mycket 
hårt belastad. Kontaktledningsanläggningen är mycket gammal. Planeringen 
för ombyggnaden och vilka funktioner som ska finnas i Hagalund och  
hur funktionerna samspelar med varandra pågår tillsammans med berörda 
aktörer i Hagalund. 

Mellan Stockholm och Gävle genomförs ett antal kapacitetshöjande  
trimningsåtgärder. Åtgärden mellan Säby och Ekeby söder om Uppsala  
innebär en förtätning av antalet signaler på sträckan, därmed skapas bättre 
flyt i tågföringen. På Uppsala C genomförs kapacitetsökande åtgärder som 
innebär en signalmässig delning av spår 1 och 2 så att två tåg kan köra in 
efter varandra på samma spår. Detta medför att fler tåg kan hanteras på 
Uppsala C. I Märsta genomförs kontaktledningsbyten och stolpmålning
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Vidare slopas två plankorsningar i norra änden av Uppsala vilket medför en 
ökad trafiksäkerhet för såväl tåg som bilar och oskyddade trafikanter. Den  
täta tågtrafiken genom Uppsala innebär att plankorsningarna är spärrade för 
vägtrafikanterna under lång tid, ibland upp till 10 minuter och genom detta  
skapas barriäreffekter. När plankorsningarna byggts bort ökar trafiksäkerheten  
samtidigt som kapaciteten för tågtrafiken ökar då tågen inte blir beroende 
av att ha fällda bommar. I samband med ombyggnaden anläggs ett vändspår 
strax norr om Uppsala C i syfte att öka kapaciteten för vändande tåg från 
Stockholm. 

Norr om Gävle genomförs ett antal större åtgärder som ökar redundansen 
och möjliggör effektivare trafikering. Exempel på detta är Bergsåker  
triangelspår som är en ny förbindelse så att tåg från Ånge kan köra direkt  
till Ådalsbanan och omvänt. Med nuvarande anslutning av Ådalsbanan i 
Sundsvall så måste tåg från Ånge gå in till Sundsvall och göra ett riktnings-
byte, vilket tar tid och kapacitet i anspråk på en högt belastad bangård.  
Den nya anslutningen innebär en förkortning av gångtiden för berörda tåg 
med upp till 30 minuter. Triangelspåret kan också användas vid omledningar 
av persontåg då Ostkustbanan är stängd söder om Sundsvall. I anslutning  
till detta arbete byggs driftplatsen i Birsta om, samt ny anslutning till  
kombiterminal i Petersvik.

Mellan Gävle och Ockelbo ska ett brobyte genomföras 2023, vilket ger  
totalstopp. Åtgärden är en underhållsåtgärd för att höja bärigheten på  
bron till att klara E4.

Söder om Sundsvall anläggs Dingersjö mötesstation som är första steget till 
ett komplett dubbelspår Dingersjö–Sundsvall. Mötesspårens längd blir cirka 
2,5 km och åtgärden medför ökad kapacitet på den hårt belastade sträckan 
Hudiksvall–Sundsvall. 

I stråkets norra del är stationerna Umeå C och Umeå Ö idag hårt belastade. 
Nya kryssväxlar och förlängda plattformar innebär att fler tåg kan vända 
vid Umeå Ö och att spåren på Umeå C kan utnyttjas effektivare. Åtgärden är 
nödvändig för att i en framtid kunna öka trafiken i stråket.

Sannolikt påbörjas byggnation av Norrbotniabanan under perioden fram 
till 2027, men då denna byggs som ny bana väntas ingen trafikpåverkan på 
omgivande banor.

Sammanfattningsvis så  
bedöms prioritetsordningen 
för kapacitetshöjande  
åtgärder vara följande: 

1. Uppsala C

2. Märsta

3. Uppsala-Gävle

4. Gävle-Sundsvall

5. Sundsvall-Härnösand

6. Skavstaby

Generellt
Den största planerade investeringen i stråket efter 2024 är utbyggnaden till 
fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Detta innebär att 
hela sträckan Uppsala–Stockholm C får ett funktionellt fyrspår där två spår 
går via Märsta och två via Arlanda. Brister kommer dock att kvarstå i stråket 
även efter 2024. 

Några större projekt planeras att starta under perioden men slutföras efter 
2024. De viktigaste är Sundsvall resecentrum, Ostkustbanan dubbelspår och 
Uppsala C kapacitetshöjande åtgärder och planskilda korsningar. 

Även på Arlandabanan (ej Trafikverkets infrastruktur) finns behov av 
kapacitetshöjande åtgärder för att kunna uppnå full effekt av de planerade 
infrastrukturåtgärderna mellan Stockholm och Uppsala.



135 TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 2022–2027135

Sundsvalls station är idag mycket hårt belastad och har flera brister i till-
gänglighet och säkerhet för resenärer men också brist på uppställningsspår 
för persontåg och brister i tågbildningsmöjligheter för godståg. Åtgärden 
(Sundsvall resecentrum och godsbangård) medför att två stamplattformar 
byggs, med kryssväxlar vilket medför totalt åtta plattformslägen för person-
tåg mot dagens fyra. En ny uppställningsbangård byggs på kombiterminalens 
gamla plats vilket medför att plattformsspår inte i lika hög grad som tidigare 
behöver användas för uppställning. En besvärande brist på uppställnings-
spår för persontrafiken kan därmed elimineras.

Dubbelspårets anslutning från Dingersjö innebär också förändring av  
anslutning till rangerbangården i södra änden. Nytt spår dras till Kubal och 
ytterligare spår på rangerbangården ansluts så att möjligheten att avgå med 
godståg söderut ökar från dagens tre spår till alla spår från rangerbangården, 
då dessa spår på rangerbangården ansluts söderut. Utdraget förlängs för  
att klara 630 meter långa tåg. I norra änden av rangerbangården genomförs 
signalåtgärder för att kunna avgå och ankomma med godståg på ett enklare 
och säkrare sätt. Plattformsövergången mellan stationshus och plattformar  
stängs och ersätts med en ny planskild förbindelse till plattformarna.  
Sundsvalls kommun bygger samtidigt en ny bussterminal i anslutning till 
stationen.

Utbyggnaden av Ostkustbanan dubbelspår Sundsvall–Dingersjö startar 2027 
och medför en 11 kilometer ny sträckning av Ostkustbanan. Gamla banan 
behålls för åtkomst till godskunder i Stockvik. Åtgärden är det första steget 
i en dubbel- spårutbyggnad Sundsvall–Gävle. Utbyggnaden medför ökad 
kapacitet på den hårt belastade sträckan Hudiksvall–Sundsvall. Den nya 
sträckningen medför även en gångtidsförkortning på flera minuter, men den 
största vinsten med dubbelspåret är att tågmöten kan ske på dubbelspår, 
vilket ökar kapaciteten avsevärt för såväl gods- som persontåg. 
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Stockholm
Kapacitet och framkomlighet
Under pandemin 2020 och 2021 har efterfrågan på transporter 
minskat och då tydligast inom kollektivtrafiken. Det är för tidigt att 
dra några slutsatser om eventuella bestående effekter. 

I regionkärnan är kapacitetsutnyttjandet högt under stora delar av 
dygnet. Den största delen av trafiken på det nationella vägnätet är 
regional och lokal. 

På morgonen dominerar arbetspendlingen in mot centrum. I de 
centrala delarna av vägsystemet nås idag kapacitetstaket redan 
tidigt på morgonen och under morgonrusningen sträcker sig 
köerna ut på infartslederna. Både trängselskatten och köbildningen 
i högtrafik påverkar efterfrågan och bidrar till en utspridning av 
högtrafiktiden. 

Det höga kapacitetsutnyttjandet under högtrafiktimmarna begränsar 
framkomligheten och leder till ökad restidsosäkerhet för samtliga 
trafikslag. De begränsade möjligheterna att leda om trafik har 
också betydelse för vägsystemets störningskänslighet. 

Järnvägssystemet i och genom Stockholmsregionen fyller en viktig 
funktion för såväl nationell person- och godstrafik som för regional 
trafik. Systemet trafikeras av långväga trafik med mål- och 
startpunkt i Stockholmsregionen och regional trafik på uppdrag av 
kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen och Region Stockholm. 
Järnvägssystemet har ett generellt högt kapacitetsutnyttjande 
vilket medför att det är störningskänsligt med konsekvenser såväl 
för trafiken i Stockholmsregionen och övriga Sverige som för 
tillförlitligheten och förtroendet för järnvägstrafik hos resenärer 
och samhällsmedborgare. Kapacitetsbehovet skiljer sig mellan 
kapacitet för pendeltågstrafik, godstrafik, regional och långväga 
trafik vilket ökar komplexiteten och ställer särskilda krav på 
järnvägsinfrastrukturen i området. 

Citybanans färdigställande har medfört att antalet tåg som kan 
ankomma, avgå och passera förbi centrala Stockholm har ökat. För 
att möta en ökad trafik behövs även följdinvesteringar i omkringlig-
gande järnvägsinfrastruktur för att få full effekt av Citybanan. Även 
med Citybanan är pendeltågssystemet inte helt separerat från övrig 
trafik och i dessa delar kan kapacitetsproblem också uppstå.

Miljö, hälsa och klimatpåverkan 
I Stockholmsregionen finns särskilda utmaningar avseende miljö 
och hälsa. De stora trafikmängderna och den ökade trafiken leder 
till en ökad belastning på miljö och hälsa samtidigt som trycket  
är stort på att bygga bostäder också invid de stora trafikanlägg-
ningarna. Därtill är ökad täthet centralt i regionen och särskilt i 
kollektivtrafiknära lägen en viktig förutsättning för möjligheten att 
öka kollektivtrafikandelen och begränsa trafikarbetet med bil, 
vilket är av betydelsebåde för framkomligheten i vägsystemet och 
för klimatmålen. 

Höga partikelhalter och kvävedioxidhalter är ett problem i 
Stockholms län och miljökvalitetsnormerna överskrids på flera 
platser i länet. Enligt den senaste kartläggningen som togs fram  
av Östra Sveriges luftvårdsförbund under år 2015 överskreds 
miljökvalitetsnormen för partiklar utefter 90 kilometer av det 
statliga vägnätet och normerna för kvävedioxid längs cirka  

6 kilometer. I Stockholm är problemet störst utefter de stora 
infartslederna. Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de 
luftföroreningar som har de högsta nivåerna i jämförelse med 
miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa. De 
normvärden som är svårast att klara är dygnsmedelvärdet för 
både partiklar och kvävedioxid. För att uppnå miljökvalitetsmålet 
Frisk Luft bör ännu lägre haltnivåer än de juridiskt bindande 
miljökvalitetsnormerna nås. När det gäller miljökvalitetsmålen  
är årsmedelvärdet för PM10 och målvärdet för timme för NO2 
svårast att klara i regionen. 

Karta 1: Kvävedioxid Karta 2: Partiklar

Källhänvisning: Kartorna är framtagna av SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Trafikarbetet bidrar till betydande koldioxidbelastning som inte 
ligger i nivå med nationella klimatmål. I Stockholmsregionen leder 
den höga trafikintensiteten och en låg hastighetsefterlevnad till 
höga luftföroreningshalter, höga bullernivåer, stora barriäreffekter 
för djur och människor samt stor negativ påverkan på natur- och 
kulturvärden och upplevelsen av dessa. De stora trafikmängderna 
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och de höga hastigheterna på väg medför också förhöjd föro-
renings-risk för vattentäkter och skyddsvärda vattenförekomster. 

Trafiksäkerhet
Det höga kapacitetsutnyttjandet under högtrafiktimmarna gör 
systemet känsligt och enskilda trafikolyckor i regionkärnan ger 
störningar som påverkat systemet även långt ut i systemet. 
De nationella vägarna håller god trafiksäkerhetsstandard men en 
generellt låg hastighetsefterlevnad medför negativa effekter för 
trafiksäkerheten. På det kommunala vägnätet är efterlevnaden 
något bättre. Tunga fordon med släp är den fordonsklass som har 
lägst andel trafikarbete inom gällande hastighetsgräns.
Allvarliga olyckor på den statliga järnvägen beror till största delen 
på att obehöriga tar sig ut i spårområdet, främst via eller direkt 
från en plattform. På den statliga järnvägen har under perioden, 

2016–2020, drygt 70 personer omkommit i personpåkörningar. 
Majoriteten av dessa olyckor är självmord, vilket gör problematiken 
komplex. 

Det ökade behovet av att få fler att välja cykel, gång och kollektiv-
trafik kräver satsningar på säker infrastruktur för fotgängare och 
cyklister, främst i tätorter och där fordonsflödena är högre.

Primära vägnätet: vägtrafikens huvudstråk som binder samman  
de centrala delarna av regionen samt vidare storregionalt och 
nationellt. Nätet har en särskild betydelse att sammanlänka 
regionens olika delar och skapa god tillgänglighet mellan norr  
och söder, till särskilda målpunkter för gods samt till större 
arbetsplatser och trafiknätens knutpunkter.

Karta 3: Högt belastade vägsträckor oktober 2019 kl. 06:00-09:00. Karta 4: Högt belastade vägsträckor oktober 2019 kl. 15:00-18:00.

Trafikpåverkan 2022–2027
Under perioden kommer Mälarbanan att vara avstängd sex 
sammanhängande veckor under somrarna, samt med enkel-
spårsdrift en vecka före och efter avstängningsperioderna. 
Pendlingsresenärer åker med ersättningsbuss som ansluter  
till tunnelbanans blå linje. Fjärrtågsresenärer reser med buss. 
Arbetena på Mälarbanan kommer, utöver begränsningar  
i trafiken förbi Sundbyberg, att innebära påverkan under  
byggtiden för boende och näringsidkare i området. 

Arbetet med Förbifart Stockholm pågår i perioden och innebär  
en viss påverkan för trafiken på E4/E20 söder och norr om 
Stockholm mellan Kungens Kurva och Häggvik. 

Ombyggnation vid Nacka C för bland annat ny tunnelbana och 
bussterminal, ny bro över Skurusundet samt ombyggnadsprojekt 
och kapacitetsförstärkningar på Värmdö kommer att påverka 
framkomligheten på väg 222 mot Nacka och Värmdö.

E4/E20 Essingeleden. Broåtgärder och tunnelåtgärder kommer 
att påverka trafiken nattetid med minskat antal körfält under vår, 
sommar och höst.

Åtgärder 
En stor del av de åtgärder som föreslås i Stockholmsregionen 
motiveras av trängseln i vägsystemet och fortsatt ökad efter-
frågan på resor och transporter. De åtgärder som genomförs för 
förbättrad kapacitet ska syfta till att bibehålla dagens nivå på 
framkomlighet i vägsystemet samtidigt som regionen växer. Detta 
ställer också stora krav på effektivisering av resor och transporter, 
gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Under perioden pågår 
bland annat arbete med Förbifart Stockholm och Mälarbanan. 
Servicenivåerna på motorvägarna förbättras även genom ny ITS/
MCS-utrustning för bättre trafikstyrning och information till 
trafikanterna. 

Samtidigt som det finns stora behov av att fortsätta utveckla 
främst järnvägsinfrastrukturen och övrig kollektivtrafik är behovet 
stort av en effektivare användning av befintlig infrastruktur. 
Trängselskatten, som utökades i januari 2016 till att även gälla 
Essingeleden (E4/E20), har bland annat som syfte att begränsa 
trängsel och förbättra framkomligheten. 
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Andra aktörers planering
Tunnelbanesatsningen i Stockholm med nya tunnelbanesträck-
ningar: Kungsträdgården–Nacka, Sofia–Gullmarsplan/ 
Söderort, Odenplan–Arenastaden via Hagastaden respektive  
Akalla–Barkarbystation pågår under perioden. 

I övrigt pågår ombyggnad och utbyggnad av Tvärspårväg Ost/
Saltsjöbanan, Tvärspårväg Kista och Roslagsbanan. 

Under genomförandet av dessa åtgärder kommer framförallt 
pendlingsresenärerna att påverkas. Som en följd kan också övriga 
delar i trafiksystemet få en högre belastning med bland annat en 
ökande andel bilresor. Spåravstängningar medför tillkommande 
ersättningstrafik med buss i vägsystemet. Detta gör det ännu 
viktigare att aktivt arbeta för en överflyttning från biltrafik till gång, 
cykel och kollektivtrafik och en effektivisering av transporter, såväl 
i byggskedet som i trafikeringsskedet. 

Ombyggnaden av Slussen pågår under perioden och påverkar 
såväl vägsystem som kollektivtrafik samt gång och cykel. I övrigt 
pågår en omfattande exploatering för bostäder på flera håll i  
regionen, vilket kan innebära lokal och regional trafikpåverkan.

Karta 5: Planerade åtgärder i Stockholm med betydande trafikpåverkan.

Tabell 1 
Planerade åtgärder i Stockholm som ger betydande trafikpåverkan.

Nr Väg Sträcka Typ av Åtgärd
Planerat  
produktionsår*

1 E4 Gnesta-E4 Öv 2023–2025

2 E4 Ostlänken Tpl 2023–2024

3 E4 Tpl Häggvik–Rotebro, utökning till 4+4 körfält Kap 2024–2026

4 E4 Vägport Helenelund Öv pågår–2023

5 E4 Kapacitetsförstärkning Vårby–Hallunda, Vårbybroarna Kap 2024–2030

6 E4 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm Kap 2024–2026

7 E4 Vägport under väg vid tpl Fittja Öv 2022–2022

8 E4 Bro över båtplatsvägen O ström i Södertälje Bro 2023–2023

9 E4 Tpl Bredäng (full medfinans av kommun) Tpl 2023–2024

10 E4 Hallunda–Vårby, trimning, miljöåtgärder, kapacitetsförsträkning till följd av FB Trm 2023–efter 2027

11 E4 Trimning av vägsträcka Bredäng–Kungens Kurva södergående riktning (Bredängsrakan) Trm 2023–2023

12 E4 Bro över allmän väg vid tpl Arlanda (östra bron) Bro 2023–2023

13 E4 E4 Bro över Smistavägen i tpl Kungens kurva Bro 2023–2023

14 E4 Bro över enskild väg vid Pommern Bro 2022–2022

15 E4 Bro över allmän väg vid tpl Arlanda (västra bron) Bro 2023–2023

16 E4 Tpl Nyboda, norrgående påfart från Västberga Allé (BK4 viadukt 2 östra) Öv 2025–2025

17 E4 BK4 Bro över GC-väg vid Lerkrogs- och Klensmedsvägen i Stockholm Bro 2025–2025

18 E4 Gröndalsbron Bro 2023–2023

19 E4 Bro över Smistavägen i tpl Kungens kurva (Motorvägs bro) Bro 2022–2022

*enligt nu gällande planer. Tabell forsätter på nästa sida.
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Nr Väg Sträcka Typ av Åtgärd
Planerat  
produktionsår*

20 E18 Södra Akallalänken–del av Förbifart Sthlm Kap 2023–2024

21 E18 Danderyd, nya BHPL vid motorväg Hpl 2023–2023

22 E18 Bro över garagebyggnad vid tpl Mörby Bro 2025–2026

23 E18 Tpl Brunna. Ny cirkulationsplats och ny GC kulvert vid av och påfart Cpl, Ts 2019–2022

24 E18 Bro över lokalväg och GC-väg 1.6 km n Kungsängens station Bro 2024–2025

25 E18 Bro över Mörbyleden vid tpl Mörby Bro 2025–2025

26 E18 E18 Bro över kommunal väg vid tpl Hägernäs Bro 2023–2023

27 E18 Tpl Inverness Trm 2023–2023

28 E18 Snabbspårväg & GC Ursvik–Kista Öv 2022–2023

29 E18 GC bro Barkarby handelsplats Tallbyhov Öv 2022–2023

30 E18 Bullerskydd Täby Miljö B pågår–2022

31 E18 SLL-snabbspårvägen genom försvararbetet E18 Öv 2023–2023

32 E20 Trimningsåtgärd, Nykvarns tpl Trm 2022–2022

33 77 Länsgränsen-Rösa förbi Rimbo Etapp 1 Kap 2024–2026

34 73 Bro över Nynäsvägen 0.4 km SO Vega hållplats Bro 2025–2025

35 73 Ny anslutning mot väg 73, och stängning av befintlig korsning med Telivägen Öv pågår–2022

36 73 Bro över väg 73 vid tpl Länna Bro 2026–2026

37 73 Breddning av trottoar till RGC Ts 2025–2026

38 276 Breddning av Roslagsvägen. Borttagning av bergknalle vid väg 276 Kap 2022–2023

39 276 Kollektivtrafikkörfält Rosenkälla Öv 2023–2023

40 275 Förbifart Stockholm–Vinsta–Hjulsta Mv 2020–2023

41 275 Alviksplan, trafikpåverkan vid omdragning av GC väg Öv 2022–2023

42 265 Norrortsleden, kollektivtrafikkörfält mot Löttingetunneln Öv 2022–2022

43 261 Förbifart Stockholm–Ekerövägen Kap 2018–2022

44 261 Förbifart Stockholm–Ekerövägen, bredning tidivs avstängning Mv pågår–2023

45 229 Norra Sköndal Hpl 2023–2024

46 229 Stombuss stråk 11 Väg 229 tpl Skarpnäck, kollektivtrafikkörfält Öv 2023–2024

47 229 Norra Sköndal planskild passage Ts 2026–2027

48 229 Bullerskydd Sköndal Miljö B pågår–2023

49 226 Högskolan tpl anslutning Alfred Nobels Allé Tpl 2022–2025

50 226 Pålamalmsvägen–Högskolan Kap 2022–2025

51 226 Tvärförbindelse Södertörn Mv 2024–efter 2027

52 226 Huddingevägen busskörfält Öv 2024–2024

53 222 Överdäckning och sidoförflyttning av väg vid TPL Nacka Öv 2023–2026

54 222 Skurubron Bro 2020–2022

55 222 Mölnvik–Ålstäket, breddning till två körfält i vardera riktning Kap 2025–2027

56 222 Tpl Kvarnholmen och tpl Skvaltan, om- och tillbyggnad Tpl 2023–2023

57 222 Ny GC väg längs väg 222 mellan Strömma och Alrotsvägen Ts pågår–2022

58 222 Insjön–Mölnvik, kanalisation för kameror Öv 2022–2022

59 222 Orminge–Farstabron, kanalisation för kameror Öv 2022–2022

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning Mv Motorväg
Bro Brounderhåll Tpl Trafikplats
Cpl Cirkulationsplats Trm Trimning och effektivisering
Kap Kapacitet Ts Trafiksäkerhetsåtgärder
Mfri Mötesfri Ts Tunnel
MiljöB Miljö, buller och vibrationer Öv Övrigt
MiljöV Vattenskydd
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Göteborg
Kapacitet och framkomlighet 
Göteborg är regionens naturliga centrum och nav för person- och 
godstransporter. Här finns också regionens största arbetsmarknad. 
De nationella väg- och järnvägsstråken samt Göteborgs hamn 
knyter Norge, via Göteborg, till kontinenten samt sammanbinder 
Västsverige med övriga delar av Sverige. De statliga väg- och 
järnvägarna går igenom de centrala delarna av Göteborg och fyller 
därmed en viktig funktion även för regional pendling och för lokalt 
resande i staden. 

Idag är infartslederna till Göteborg hårt belastade under högtrafik-
timmarna, högst flöden är det på E6 både söder- respektive 
norrifrån, vilket kan ses i Karta 1. Flera stora trafikleder går centralt 
genom Göteborg och är alla hårt belastade. Söder-/Västerleden, 
Hisingsleden, Oscarsleden och Lundbyleden fungerar som 
ringleder runt de mest centrala delarna av staden. 

Karta 1: Årsdygnstrafik (ÅDT) i fordon/dygn, på de stora  
infartslederna till Göteborg.

Göteborgs kollektivtrafiksystem samt gång- och cykelnät har en 
avlastande funktion på vägsystemet. Trafikflödena i de centrala 
delarna av staden är stora och det krävs ett mer utvecklat 
kollektivtrafiksystem samt förbättrade förutsättningar för gång- 
och cykeltrafik. Kollektivtrafiken i Storgöteborg behöver utvecklas  
i takt med att regionen växer. 

Kapaciteten på järnvägen är väl utnyttjad i Göteborg av lokal-, 
regional-, fjärr- respektive godståg och systemet fyller en viktig 
funktion både nationellt och regionalt. Antalet pendeltåg i 
högtrafik presenteras i Karta 2. Med högt kapacitetsutnyttjande  
är systemet störningskänsligt med konsekvenser för robusthet  
och punktlighet för såväl lokal- som regionaltrafik.

Karta 2: Pendeltågstrafik i pendlingstid morgon och kväll.

Åtgärder
Åtgärder som föreslås och utförs i Göteborgsregionen  
fokuserar på den bristande kapacitet som återfinns främst under 
högtrafiktimmarna men även åtgärder för att möta de stora 
underhållsbehov vi har i regionen på våra viktiga älvförbindelser. 
Då kapaciteten i staden förbättras bibehålls dagens nivå på 
framkomlighet i systemet, samtidigt som regionen har plats  
att växa. Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste  
12 åren och om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000  
göteborgare. Underhållet av våra befintliga vägar och järnvägar  
är samtidigt väldigt viktigt för att säkerställa en hög robusthet  
och låg störningskänslighet i vårt trafiksystem. 
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Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar 
och växande region. En viktig del för att skapa en god livsmiljö  
och förutsättningar för tillväxt är att utveckla kollektivtrafiken, 
järnvägar och vägar. Väst svenska paketet beslutades 2010 och 
innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare 20 
år och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region 
Halland, Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik samt 
Trafikverket, som är huvudman för paketet. Åtgärderna i Väst-
svenska paketet skapar förutsättningar för en förbättrad och 
utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region 
Halland. Trängselskatt är också en del av Västsvenska paketet. 
Syftet med trängselskatten är att ge bättre framkomlighet på  
våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

Trafikverkets investeringsprojekt, drift- och underhållsprojekt samt 
projekt i Västsvenska Paketet är många lokaliserade i de centrala 

delarna av Göteborg, där även stadsutveckling, evenemang och 
andra verksamheter pågår. För att väl klara av denna komplexitet 
av koordinering av trafikpåverkande åtgärder i Göteborg har de  
tre utförande parterna i det Västsvenska paketet (Trafikverket, 
Göteborgs stad samt Västtrafik) bildat en organisation, KomFram 
Göteborg. Inom KomFram Göteborg har parterna bland annat 
kommit överens om en prioritering av trafikslagen; kollektivtrafik,  
gång- och cykeltrafik samt näringslivets transporter.

Trafikverket, Göteborg Stad och Västtrafik har även ett långsiktigt 
samarbete inom Trafik Göteborg. Samarbetet innebär att gemen-
samt leverera trafikinformation och styrning för alla trafikslag i 
hela Göteborgsområdet, både för planerade och oplanerade 
störningar. En förutsättning för att kunna ge trafikanterna bra 
trafikinformation är ett gott samarbete mellan Trafik Göteborg  
och KomFram Göteborg.

Trafikverkets projekt 
Nedan presenteras ett urval av Trafikverkets projekt i Göteborg. 

Karta 3: Planerade åtgärder i Göteborg som ger betydande trafikpåverkan.
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Tabell 1 
Planerade åtgärder i Göteborg med betydande trafikpåverkan.

Nr Åtgärd Trafikslag Typ av Åtgärd Planerat produktionsår*

1 E6.21 Inlandsgatan Väg Tpl/Ts 2022–2023

2 E6 Ullevimotet–Olskroksmotet Väg Trm 2022–2023

3 E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete Väg Tu 2022–2023

4 E20 Bullerskydd Väg Buller 2023

5 Hamnbanan Göteborg, Eriksberg–Pölsebo Järnväg Dsp pågår–2024

6 E6.20, Hisingsleden och Halvors länk Väg Mfri pågår–2024

7 Olskroken planskildhet Järnväg Fsp pågår–2026

8 Västlänken Järnväg Dsp/Öv pågår–2026

9 Älvsborgsbron Väg Bro 2022–2026

10 Spårväg Norra Älvstranden Spårväg 2023–2026

11 Masthugget Stadsutveckling pågår–efter 2027

12 Centralenområdet Stadsutveckling pågår–efter 2027

13 Backaplan Stadsutveckling pågår–efter 2027

14 E6.21, Lundbyleden och Bohusbanan Väg/Järnväg Tpl/Dsp/Öv 2022–efter 2027

*enligt nu gällande planer.

Bel Beläggning
Bro Brounderhåll
Cpl Cirkulationsplats
Kap Kapacitet
Mfri Mötesfri
MiljöB Miljö, buller och vibrationer
MiljöV Vattenskydd

Mv Motorväg
Tpl Trafikplats
Trm Trimning och effektivisering
Ts Trafiksäkerhetsåtgärder
Ts Tunnel
Öv Övrigt

Spår Spår- och rälsbyta
Ktl Kontaktledningsupprustning
Fb Nytt förbigångsspår
Dsp Utbyggnad till dubbelspår
Fsp Utbyggnad till flerspå
Si Signalåtgärd
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På Lundbyleden planeras trimningsåtgärder i anslutning till en 
detaljplan i Lundby. Projekt E6.21 Inlandsgatan och Eriksbergsmotet 
innebär en ombyggnation av Eriksbergsmotet och en stängning av 
den signalreglerade korsningen vid Inlandsgatan på Lundbyleden 
för att möjliggöra stadsutveckling och för att förbättra trafik-
säkerheten på leden. Åtgärden finansieras delvis av Göteborgs 
Stad genom närliggande detaljplan. Projektet är planerat att 
genomföras under 2022–2023 och kommer att ha lite påverkan  
på trafiken på Lundbyleden då stora delar att byggnationen 
kommer ske vid sidan av vägen.

Det planeras även trimningsåtgärder på E6 Ullevimotet–Olskroks-
motet för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på 
leden. Åtgärden innebär att två körfält utökas till tre genomgående 
körfält mellan Ullevimotet och Olskroksmotet i norrgående 
riktning. Åtgärden genomförs 2022–2023 och samordnas med 
övriga åtgärder i stråket och harpåverkan på trafiken på vägen 
främst kvällstid. 

Större underhållsarbete kommer att utföras i Tingstadstunneln 
under 2022 och 2023 vilket kommer att påverka trafiken mycket. 
Bland annat kommer flera körfält att stängas av i ett och ett halvt 
år. Tingstadstunneln är en av våra viktigaste älvförbindelser i 
Göteborgsregionen. För att fortsätta säkerställa en hög robusthet 
och en låg störningskänslighet i vägsystemet är det därför viktigt 
att den underhålls kontinuerligt. Tingstadstunneln är över 50 år 
gammal och därför krävs det nu större underhållsåtgärder för att 
säkerställa fortsatt funktion. 

Hamnbanan Göteborg, Eriksberg–Pölsebo är den sista etappen på 
Hamnbanan för att förbättra kapaciteten på banan för att möta  
en ökad efterfrågan av godstransporter på järnvägen. Etappen 
Eriksberg–Pölsebo började byggas under 2020 och får en ny 
sträckning där dubbelspåren läggs i tunnel. Projektet beräknas 
vara klart under 2024. Under byggtid sker viss omläggning av 
vägar samt gång- och cykelbanor i närområdet.

Projektet E6.20, Hisingsleden och Halvors länk går ut på att 
Hisingsledens södra del , på sträckan Vädermotet i syd till 
Björlandavägen i norr, kommer att breddas till fyra körfält och 
mittsepareras med en barriär. De befintliga signalreglerade 
korsningarna vid Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen 
kommer att ersättas av planskilda trafikplatser. Det kommer  
även byggas en ny trafikplats mellan dessa. Längs hela sträckan 
byggs även en ny separat gång- och cykelväg. Projektet är  
påbörjat och planerar att färdigställas under 2024. Då Hisings-
leden byggs om kommer trafiken att påverkas i etapper, med 
sprängningsarbeten och trafikomläggning. 

E6.21 Lundbyleden innebär en ombyggnad av Lundbyleden på 
sträckan Brantingmotet–Ringömotet samt en ny trafikplats, 
Kvillemotet, som ersätter det befintliga Brunnsbomotet. Projektet 
omfattar även utbyggnad av en sträcka på Bohusbanan till 
dubbelspår, samt en ny järnvägsstation, vid Brunnsbo. Åtgärden 
har finansiering från Trafikverket, Göteborgs Stad och Västsvenska 
paketet och den kan eventuellt påbörjas 2022 och vara klar under 
2027. Byggnationen kommer utföras etappvis med periodvisa 
omledningar av både väg- och järnvägstrafiken. Byggnationen av 
nya Kvillemotet, rivningen av Brunnsbomotet och byggnationen av 
dubbelspåret på Bohusbanan vid Brunnsbo är planerat att 
genomföras genom att trafiken på Bohusbanan stängs av under 
cirka ett halvår, vilket innebär stor påverkan på trafiken på banan.

Olskroken planskildhet syftar till att öka framkomligheten och 
driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg. Olskroken  
är en av de viktigaste knutpunkterna i det Västsvenska järnvägs-
systemet. Här möts Bohusbanan, Norge-/Vänerbanan och Västra 
stambanan för gemensam infart mot Göteborgs central. Här 
ansluter också i princip all godstågstrafik till och från Göteborgs-
området. Projektet innebär en ombyggnad i Olskroken, så att 
järnvägsspåren korsar varandra i olika nivåer, planskilt. Projektet är 
påbörjat och planeras vara klart 2025–2026. Under större del av 
byggtiden kommer väg- och järnvägstrafiken inte påverkas. Vid 
vissa tillfällen kommer väg- eller järnvägstrafiken behöva stängas 
av och kommer då att ledas om eller ersättas.

Västlänken är en järnvägstunnel under centrala Göteborg som ger 
staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya 
underjordiska stationer kommer att byggas, Station Centralen, 
Station Haga och Station Korsvägen. Projektet är en del av 
Västsvenska paketet och tunneln underlättar resandet i Göteborg 
och Västsverige genom att skapa plats för fler tåg och minska 
sårbarheten i järnvägssystemet. Resenärerna kan pendla längre 
sträckor, med färre byten och kommer snabbare närmare sina mål. 
Bygget av Västlänken är påbörjat och planerar att vara klart 2026. 
Projektet kommer generera mycket byggtrafik samt trafikpåverkan 
vid flera tillfällen i vägnätet och befintlig järnväg. Trafikpåverkan 
kommer att vara koncentrerat till de tre stationerna.

Det pågår flera projekt för att implementera Intelligenta transport-
system (ITS) på de stora lederna i Göteborg. ITS är avancerade 
tillämpningar som tillhandahåller innovativa tjänster för olika 
trafikslag och för trafikledning. Med ITS kan användarna vara 
bättre informerade, och de kan utnyttja transportnäten säkrare, 
smartare och mer samordnat. Arbetena utförs till stor del nattetid 
med liten påverkan på trafiken.

På Älvsborgsbron kommer under 2022–2024 fortsatta underhålls-
åtgärder att genomföras, men med mindre påverkan på fordons-
trafiken. Arbeten med större påverkan planeras att utföras 
2025–2026. Då ska fingerfogar och pendlar renoveras under 
sommarperioderna.

Göteborgs Stads projekt
Nedan presenteras ett urval av Göteborgs Stads projekt i Göteborg.

Som en del av Sverigeförhandlingen byggs Spårväg Norra Älvstranden, 
den första deletappen mellan Frihamnen och Lindholmen planeras 
utföras 2023–2025. Den nya spårvägslinjen kommer att få tre 
hållplatser – Frihamnen, Pumpgatan/Regnbågsgatan och Lind-
holmen. Spårvägen ska bli en så kallad stadsbana, vilket innebär att 
den går på en egen bana och tillåter en högre hastighet. Nästa etapp 
blir Hjalmar Brantingsplatsen–Brunnsbo, som ska inledas 2023.

I Centralen-området pågår arbete med flera detaljplaner  
och staden planerar för 2000 nya bostäder och 19 000 nya 
arbetsplatser ska finnas inom 20 år.En av de större pågående 
detaljplanerna i Göteborg de kommande åren är Detaljplan för 
Masthuggskajen. Syftet med planen är att utveckla området  
mellan Skeppsbron och Masthuggstorget på Södra Älvstranden. 
Detaljplanen innehåller en blandning av bostäder, handel, 
verksamheter, kontor och hotell samt ombyggnationer av både 
E45 och kommunala gator i området.

Ett annat område som kommer genomgå stadsomvandling är 
Backaplan. Där ska byggas bostäder, service, handel, kultur och 
cityhandel fram till runt 2035.
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Förklaring av begrepp och förkortningar

Anda. Anläggningsdata, projekt för att göra data om järnvägen tillgänglig.

Basunderhåll järnväg. Omfattar att upprätthålla anläggningens funktion på kort sikt. Det 
delas upp i avhjälpande underhåll, förebyggande underhåll och övrig anläggningsskötsel. 

Basunderhåll väg. Innefattar skötsel, inspektion och löpande underhåll av vägar och dess 
sidoområden, samt av andra anläggningar som ingår i vägsystemet.

BRT Bus Rapid Transit Tänk spårvagn kör buss.

Bärighetsklass 4. Delar av vägnätet ska öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt.

ERTMS, European Rail Traffic Management System, är ett gemensamt trafikstyrnings-
system för Europa och införs för flexiblare drift och för att leda och styra tågen över 
landsgränser.

Funktionella krav. Beskriver eftersträvad funktionalitet (användbarhet) i anläggningen. 

Innovationsupphandling. En metod som skapar konkurrens redan i FoI-processen.

JNB. Järnvägsnätsbeskrivning för det statliga järnvägsnätet. Dokument med information 
om grundläggande förutsättningar för att ansöka om kapacitet eller för att bedriva  
järnvägstrafik på det statliga järnvägsnät som Trafikverket förvaltar.

Lastprofil: Utrymmet i sid- och höjdled som ett fordon med last har att hålla sig inom. 
Lastprofil A innebär största bredd 3 400 mm och högsta höjd 4 650 mm.

MPK. Marknadsanpassad planering av kapacitet.

NTL. Nationellt tågledningssystem.

Pratorer. Talad trafikinformation. Hjälpmedel för personer med synnedsättning så att man 
lättare ska få tillgång till trafikinformation.

Produktionsår. De år som produktion pågår i transportsystemet. Anges genom startår och 
det år som produktionen avslutas. Åtgärder som avslutas efter 2024 anges inte med ett 
exakt slutår. Under perioden kan trafiken påverkas.

Pågår. Anges för åtgärder som startat före 2020.

Reinvestering. Större förebyggande underhållsåtgärd som genomförs i syfte att återställa 
en anläggning till ursprungligt tillstånd.

RKM. Regional kollektivtrafikmyndighet.
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Sera-direktiv. Direktiv 2012/34/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt 
järnvägsområde. Där ställs krav på att åskådliggöra verksamhetsplanen avseende 
järnvägsåtgärder för externa parter.

STAX. Största tillåtna axellast. Varje järnväg har en gräns för den största tillåtna 
axellasten, det vill säga hur mycket varje hjulaxel får belasta spåret.

Sth. Största tillåtna hastighet. Järnväg. 

Stvm. Största tillåtna vikt per meter. Järnväg.

Transportarbete godstrafik. Varje godsenhets massa i ton multiplicerat med 
transportsträckan i kilometer för var och en.

Transportarbete persontrafik. Antal personer som färdas i till exempel ett  
fordon, multiplicerat med antalet resta kilometer för var och en.e

Tågplan. Trafikverket tar årligen fram en tågplan utifrån de tider tågbolagen 
ansöker om för att köra tågen. Tågplanen innehåller tidtabell för persontåg, 
godståg och banarbeten.
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Bilaga: Inriktning för forskning och innovation

Trafikverkets forsknings- och
innovationsplan 

 

För åren 2022–2027



TRAFIKVERKETS GENOMFÖRANDEPLAN 2022–2027149

Sveriges vägar, järnvägar och färjeleder

14 158 km  
järnvägsspår*

75 546 km  
enskilda  
vägar med 
statsbidrag

562 stationer för  
på- och avstigning

41 färjeleder

ca 17 000 vägbroar
(ca 4 000 järnvägsbroar)

15 617 växlar 98 500 km 
statliga vägar

42 800 km kommunala  
gator och vägar

* = Stämmer enligt Trafikverkets Årsredovisning
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se

https://www.trafikverket.se/
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