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Infrastrukturplaneringens ABC – liten ordlista 
 
Bygghandling 
Innehåller tekniska beskrivningar med krav 
som gäller vägens eller järnvägens funktion. 
Bygghandlingen fungerar som underlag för 
projektering av byggarbetet och tas fram efter 
järnvägs- eller vägplan. 
 
Bytespunkt  
En bytespunkt är en plats där olika 
transportslag och kollektivtrafiklinjer kan 
stråla samman och korsa varandra i en punkt. 
Det är en plats där resenären har möjlighet att 
byta mellan linjer och transportslag.  
 
Fyrstegsprincipen 
Är en princip som går ut på att analysera 
problem och behov. Först undersöks om det 
går att lösa problemet/behovet på ett sätt som 
minskar eller optimerar transportbehovet (steg 
1). Om det inte är möjligt prövas de övriga 
stegen: att utnyttja det befintliga väg-
/järnvägsnätet effektivare (steg 2), att 
genomföra mindre förbättringsåtgärder (steg 
3) och i sista hand nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder (steg 4). 
 
Förskottering 
Byggandet av statlig infrastruktur kan 
tidigareläggas genom förskottering (lån) från 
kommuner, landsting eller enskilda. 
 
Infrastrukturproposition 
En infrastrukturproposition anger den 
nationella inriktningen i transportpolitiken, 
prioriteringar och ekonomiska ramar för 
transportinfrastrukturen över en tolvårsperiod. 
  
Inriktningsplanering 
Kallas det steg i planeringssystemet där 
infrastrukturpropositionen tas fram. Det 
föregås av analyser av transportsystemet som 
underlag för regeringen för inriktning av 
transportpolitiken. 
  
Intermodal 
Överföring av gods från ett transportslag till 
ett annat 
 
Järnvägsplan 
Är en detaljerad beskrivning av hur 
sträckningen av ett nytt eller ombyggt 
järnvägsavsnitt ska se ut, och hur det skall 
konstrueras. Lagen om byggande av järnväg 

kräver att en järnvägsplan upprättas innan 
bygget kan godkännas. 
 
Medfinansiering 
Gemensam finansiering med annan aktör än 
planupprättare, t.ex. när en kommun 
medfinansierar ett vägobjekt i den regionala 
planen. 
 
Multimodal 
Transportuppdrag som involverar mer än ett 
Transportslag. 
 
MKB 
Miljökonsekvensbeskrivning 
 
NNK 
Nettonuvärdeskvot är en metod för 
investeringskalkylering och beräknar hur 
mycket en investering ger tillbaka per satsad 
krona. 
 
Noder 
Med noder i transportsammanhang menas en 
slutpunkt eller kopplingspunkter för olika 
infrastruktur. Till exempel hamnar, 
rangerbangårdar, flygplatser, bytespunkter 
eller städer. 
 
Projektering 
Är det utrednings- och förberedelsearbete som 
görs av en upphandlad part som direkt föregår 
byggandet av en väg eller järnväg. 
 
Restidskvot 
Restidskvot är ett sätt att beräkna och redovisa 
kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen. 
Kvoten anger hur mycket längre eller snabbare 
det tar att åka med kollektivtrafik i jämförelse 
med bil 
 
Samfinansiering 
Gemensam finansiering mellan två 
infrastrukturplaner, t.ex. om medel från den 
regionala planen samfinansierar objekt i den 
nationella planen. 
 
SEB 
Samhällsekonomisk effektbedömning är en 
kalkyl som också inkluderar bedömningar av 



 
 

relevanta effekter av en åtgärd som inte 
kunnat kvantifieras eller värderas i monetära 
termer (ej prissatta effekter). 
 
SKTM  
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 
 
Statlig medfinansiering 
Finansiering ur nationell eller regional plan till 
olika typer av åtgärder som genomförs av 
annan än planupprättaren. Bidrag som kan 
sökas av kommuner och 
kollektivtrafikmyndigheten. 
 
TEN-T 
Trans European Network är benämningen på 
det multimodala transportnätet i Europa med 
olika av EU utpekade noder och 
stomnätskorridorer  
 
Tillgänglighet 
I transportplanering används geografisk 
tillgänglighet som ett mått på hur lätt det är att 
fysiskt nå olika servicepunkter och aktiviteter. 
Ofta används det fysiska avståndet, eller 
restid, som mått på bra eller dålig 
tillgänglighet. 
 
Trafikförsörjningsprogram 
Ett trafikförsörjningsprogram är länens 
strategiska styrdokument för kollektivtrafikens 
utveckling. 

 
TRV 
Trafikverket 
 
Vägplan 
Vid nybyggnation eller ombyggnad av allmän 
väg behöver en vägplan upprättas. I vägplanen 
framgår vart och hur vägen ska utformas, vilka 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska 
vidtas, och vilken mark som behöver tas i 
anspråk för vägprojektet. Väglagen reglerar 
hur vägplaner upprättas. 
 
Åtgärdsplanering 
Är steget efter inriktningsplaneringen där 
nationella och regionala transportslags-
övergripande planer tas fram för hur 
infrastrukturinvesteringar ska prioriteras över 
en 12 års period. 
 
ÅVS  
Står för åtgärdsvalsstudie. Vägar och 
järnvägar planeras enligt väglagen och lagen 
om byggande av järnväg. Innan en officiell 
planläggning påbörjas görs en 
åtgärdsvalsstudie, där underlag och 
information analyseras och sammanvägs i 
syfte att hitta de bästa åtgärderna för att lösa 
problem eller brister i transportsystemet. 
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Förord 
Länsplanen för den regionala transportinfrastrukturen är en av nycklarna tillsammans 
med den nationella transportplanen för att effektivt stödja utvecklingen i Sörmland 
och möta de utmaningar som vi står inför i framtiden. Sörmland har ett komplext 
transportsystem. Inom länets gränser finns många stråk, beroenden och kopplingar 
till transportsystemet i ett nationellt perspektiv. Urbanisering, en växande befolkning, 
omfattande genomfartstrafik och viktiga noder som växande logistikcentrum och 
Sveriges tredje största flygplats gör att behoven för infrastrukturinvesteringar ökar. 
Ostlänken är därför en särskilt välkommen järnvägssatsning för att stärka 
tillgänglighet och tillväxten i länet. Investeringen ger framtidstro och kommer att öka 
förutsättningarna för ett ökat hållbart resande och ökad kapacitet för godstransporter 
på järnvägar genom länet.     
  
En ökad rörlighet för företag, individer, varor och integration med andra regioner 
kräver gemensamma satsningar på transportsystemet. Det kräver samarbeten på flera 
nivåer lokalt, regionalt, storregionalt och nationellt. Områden som haft stor betydelse 
för planens inriktning och prioriteringar är tillväxten i kommunhuvudorterna, viktiga 
funktionella regionala vägstråk, järnvägen, kollektivtrafikens roll för regionförstoring 
och Sörmland som en del av Stockholm-Mälardalen.  
  
Planarbetet har haft en storpolitisk delaktighet och dialog har förts med ett stort antal 
intressenter i länet. Tillsammans har arbetet lett fram till planen och ett samlat 
ställningstagande för hur transportsystemet i regionen bör utvecklas i framtiden. 
Processarbetet har lett till en plan med tydligare koppling till nationella och regionala 
utvecklingsmål än tidigare. Regionförbundet Sörmland vill med denna plan för 
transportsystemets utveckling bidra till både nationell och regional tillväxt, 
attraktivitet och hållbar utveckling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viking Jonsson, regionstyrelsens ordförande 
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Sammanfattning 

Planen i korthet 
Utifrån de prioriterade funktionerna i planen läggs stor vikt vid effektiva åtgärder 
som stöttar hela resan perspektivet, hållbart resande, tätortsutveckling, 
bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat 
transportsystem. Utvecklingen av de regionala tvärförbindelserna som stråk får stå 
tillbaka under planperioden då starka storregionala pendlingsstråk prioriteras med 
koppling till tillväxt och regionförstoring. En styrning har gjorts mot åtgärdsbehov i 
kommunerna som kopplar till bostadsbyggande, bytespunkter, kollektivtrafik och 
cykel. För större stråksatsningar på väg prioriteras fortsättningsvis väg 55 som har 
både en nationell, storregional och regional funktion och är ett viktigt 
genomfartsstråk i länet för gods. Utgångspunkten för budgeten innebär en balanserad 
plan med fokus på behov i kommunernas tätorter. Höjd tas för att stärka och utveckla 
kollektivtrafiken för tillgänglighet i tätorter, mellan tätorter och landsbygden genom 
bytespunktsutveckling och hållplatsinvesteringar. Det görs en storsatsning på 
resecentrum och tillgänglighet till bytespunkter. Satsningarna möter kommande 
behov utifrån byggande av Ostlänken. Länstransportplanen har en stark koppling till 
Sörmlandsstrategin och regional utveckling utifrån prioriterade funktioner och 
strategier. 
 

Pågående och kommande projekt i länet 
Väg 57, Gnesta-E4 och Väg 55 Dunker-Björndammen är projekt sedan förra planen 
som fortsatt planeras för genomförande. Väg 218 E4 - Trosa prioriteras för 
exploatering och bostadsbyggande och kommande Ostlänken. Eskilstunas 
stadsutveckling understöds med förbättrad genomfart väg 53 och förbättrad 
framkomlighet och trafiksäkerhet genom prioriterad ombyggnad av infart väg 53 
Eskilstuna. Strängnäs stadsutveckling understödjs genom att infart Strängnäs lyfts in 
i planen. Objektet möjliggör bättre tillgänglighet och öppnar upp områden för 
exploatering. Förbifart Flen på väg 55 prioriteras på samma sätt och är en del för 
förbättringsåtgärder på hela stråket väg 55. Västra infarten Nyköping prioriteras med 
koppling till tillgänglighet stråket Oxelösund-Nyköping-Skavsta, bostadsbyggande 
och Ostlänken. Höjd tas för smärre trimningsåtgärder på statligt vägnät med ett antal 
prioriteringar som berör flertalet kommuner som till exempel åtgärdspaket för 
trafiksäkerhet i Vingåkers kommun och Flens kommuns tätorter. En satsning för att 
åtgärda kvarvarande brister på nysatsningen på näckrosleden, en kommande nationell 
turistcykelled, finns också med i förslaget. En resecentrumsatsning görs i plan med 
koppling till stadsutveckling och kommande Ostlänken. För kollektivtrafiken finns 
också medel för nyinvestering och tillgänglighetsanpassning av hållplatser, 
pendlarparkeringar, realtidssystem och trimningsåtgärder på bytespunkter. Fortsatta 
cykelsatsningar görs genom att flera föreslagna stråk utifrån regional cykelstrategi 
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planeras och byggs samt genom en pott med statsbidrag för utveckling av det 
kommunala vägnätet. 

1. Inledning 
Regionförbundet Sörmland har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett förslag till 
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2018–
2029. Nya planen ersätter den nu gällande planen för 2014–2025. Trafikverket 
upprättar samtidigt ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för 
utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029. I uppdragets förutsättningar 
finns ett antal kriterier, riktlinjer och mål att förhålla sig till och dessa beskrivs dels i 
infrastrukturpropositionen ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för 
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, proposition 2016/17:21”, dels i 
direktiven för uppdraget, följ länkarna för vidare information. Enligt beslut om 
budgetramar med ärendenummer TRV 2018/66458 har Södermanlands län fått en 
slutlig planram på 1122,3 mnkr för perioden 2018-2029.  
 
I dokumentet kommer ordet länsplan och länstransportplan att användas och då 
åsyftas regeringens uppdrag ”trafikslagsövergripande länsplan för regional 
transportinfrastruktur för åren 2018–2029”. Den plan som upprättas kallas länsplan 
för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018–2029. Olika begrepp 
används i olika sammanhang men det som åsyftas är samma dokument. 
 

1.1. Översikt 

Länstransportplanen och nationella planen för transportinfrastruktur 
Länsplanen för regional transportinfrastruktur är ett plandokument där den regionala 
nivån har möjlighet att prioritera statliga pengar för infrastrukturinvesteringar utifrån 
behov och brister och länets syn på lokala, regionala, storregionala och nationella 
mål. Den nationella planen för transportinfrastruktur tillsammans med 
länstransportplanen är statens verktyg att bedriva transportpolitik i Sverige. Åtgärder 
inom den statliga infrastrukturen planeras i långsiktiga planer som omfattar 12 år. 
Dessa planer revideras vart fjärde år och denna plan ersätter den plan som omfattar 
perioden 2014–2025. 
 
Den Nationella planen, vilken regering och riksdag besluter om, omfattar följande 
områden: 
• Hela det statliga järnvägsnätet – i Sörmland i princip samtliga järnvägar 

(undantagna är enskilda industrispår) 
• Nationella statliga stamvägar – i Sörmland E4, E20 samt rv 56 
• Enskilda objekt med nationellt intresse – I Sörmland Hjulstabron som ligger 

längs väg 55 
• Vissa farleder för sjöfarten 
• Statliga flygplatser 
• Drift- och underhåll av den statliga transportinfrastrukturen 

http://www.regeringen.se/4a8e11/contentassets/569a9026b427483fbfca847f66dd27e5/infrastruktur-for-framtiden--innovativa-losningar-for-starkt-konkurrenskraft-och-hallbar-utveckling-prop-20161721.-.pdf
http://www.regeringen.se/4a8e11/contentassets/569a9026b427483fbfca847f66dd27e5/infrastruktur-for-framtiden--innovativa-losningar-for-starkt-konkurrenskraft-och-hallbar-utveckling-prop-20161721.-.pdf
http://www.regeringen.se/496384/contentassets/dcc0207e00fe459e8a4648fb82df60af/rb-ii-6-n-2017-02312-tif-uppdrag-till-trafikverket-om-forslag-till-nationell-plan-och-till-lansplanupprattarna-om-lansplaner.pdf
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Länstransportplanen, vilken respektive planupprättare beslutar om, omfattar 
investeringar inom följande områden: 
• Resterande statligt vägnät (alla typer av åtgärder på vägnätet förutom drift- och 

underhåll)  
• Medfinansiering av kollektivtrafikåtgärder 
• Medfinansiering av miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder, kollektivtrafikåtgärder 

och cykelvägar längs det kommunala vägnätet 
 
Länsplanerna kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationella planen. 
Regionförbundet Sörmland ansvarar för att ta fram länstransportplanen för 
Södermanlands län men den genomförs av Trafikverket i samverkan med 
regionförbundet, kommunerna och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM). 
Länstransportplanen visar hur fördelningen av medlen för perioden ser ut, vilka 
prioriteringar som gjorts och hur dessa prioriteringar motiveras. Trafikverket är den 
myndighet som ansvarar för att ta fram och genomföra åtgärder i den nationella 
transportplanen. 
 

Tillbakablick på processarbetet för framtagande av planen 
Länsplanearbetet har letts av Regionförbundet Sörmland och har utarbetats av en 
särskild politiskt sammansatt beredning kallad infrastruktur- och 
bostadsberedningen. Arbetet har skett i samverkan med framförallt kommunerna, 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet och Trafikverket. Bredare målgrupper har nåtts 
genom olika aktiviteter under arbetet. Processen att ta fram en ny länstransportplan 
har pågått under perioden 2016–2017.  För att få en bild över processen och hur den 
har gått till, se sid 108, samrådsredogörelse och processbeskrivning. 
 

1.2. Utgångspunkter för planarbetet 

Nationella planen 
En utgångspunkt är att länstransportplanen är ett komplement till den nationella 
planen som har stor betydelse för Sörmland utifrån länets beroende av 
järnvägsinfrastruktur för utvecklingen av arbetsmarknad och hållbar utveckling. 
Båda planerna styrs genom infrastrukturpropositionen av samma politiska mål och 
riktlinjer se under kapitel Mål. I regeringens direktiv för infrastrukturplaneringen ska 
länsplaneupprättarna beakta följande prioriterade utmaningar: 
 

• 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 
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Fyrstegsprincipen 
Regeringens direktiv säger att den så kallade fyrstegsprincipen ska vara vägledande 
för den fortsatta planeringen och förvaltningen och utvecklingen av 
transportsystemet. Principen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och 
minska transportsystemets miljöpåverkan. Fyrstegsprincipen innebär att identifierade 
problem och brister steg för steg ska analyseras hur de bäst kan lösas 
förutsättningslöst. Principen används som metod i planeringsprocessen vid 
framtagandet av åtgärdsvalsstudier. Figuren visar de olika stegen i fyrstegsprincipen 
och vad de innebär.  
 
Figur 1. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket 

 
 

Hållbarhetsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning  
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är tvingande för planer och program som antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Länstransportplanen bedöms få en betydande 
miljöpåverkan. En hållbarhetsdömning har genomförts som en integrerad del av 
planarbetet. Arbetet innebär att olika planalternativ tagits fram och analyserats i 
processen. Hållbarhetsbedömningen innehåller alla delar för att uppfylla kraven på 
en MKB men har också inkluderat analys och beskrivning utifrån ekonomiska och 
sociala aspekter. En viktig del i arbetet för att kunna integrera fler aspekter i 
planeringen än traditionell infrastrukturplanering har varit att arbeta med 
konkretisering av mål tidigt i planarbetet. Det övergripande syftet med 
hållbarhetsbedömningen har varit att hitta en metod för att kunna arbeta med 
målstyrning i processen och att bättre integrera olika aspekter i infrastrukturplanen 
som till exempel folkhälsa, barns perspektiv, näringsliv, arbetsmarknad och 
bostadsbyggande så att en hållbar utveckling kan främjas.  
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Figur 2. Process och metodik för hållbarhetsbedömning och målstyrning vid framtagande av 
länstransportplanen  

 
 
Hållbarhetsbedömningsarbetet har skett i fyra steg. Första steget var målarbetet som 
gav indikatorer på vilka analyser och bedömningsmetoder som var möjliga för 
respektive konkretiserat mål. Steg två innebar att ta fram tre olika planalternativ med 
en fiktiv budget och olika inriktningar. Fokus för planalternativen har legat på 
avvägning mellan olika åtgärdsområden på en övergripande nivå till exempel mellan 
tätorter, landsbygd, vägstråk-, cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Länsstyrelsen och 
flera andra remissinstanser framförde vid avgränsningssamrådet sitt stöd till 
metodiken med att använda planalternativ som en metodik för åtgärdsplaneringen. 
 
Utifrån metodiken har miljökonsekvensbeskrivningen hanterat tre alternativ och ett 
nollalternativ. Planalternativen har varit tätortsnära utveckling, utvecklad 
kollektivtrafik och regionala vägstråk. Nollalternativet anger om länstransportplanen 
2014–2025 utan några övriga satsningar skulle genomföras det vill säga ett nolläge 
utifrån den förra planen. I steg tre analyserades de olika planalternativen och en 
konsekvensbedömning togs fram för hur de olika alternativen svarade mot olika mål. 
Först gjordes en analys och konsekvensbedömning av tre olika planalternativ  
 
Resultatet av konsekvensbeskrivningen av planalternativen blev en utgångspunkt för 
åtgärdsplaneringen och ett sätt att försöka hålla en målstyrning. Därefter gjordes en 
slutgiltig bedömning på det bearbetade planförslaget. En fullständig MKB finns som 
ett eget dokument, klicka på länken för att ladda ner. En sammanfattning av MKB 
finns på sidan 103 i länstransportplanen.  
 
 
 

Planalternativ 
Utvecklad 

kollektivtrafik 

Planalternativ 
regionala vägstråk 

Planalternativ 
tätortsnära 
utveckling 

Strategisk hållbarhetsbedömning av alternativ 
(miljö, ekonomisk och social) 

Planförslag  

Mål  

• Rumslig 
analys 

• Kvalitativa 
bedömningar 

• Beräkningar 

MKB, slutlig hållbarhets och 
effektbedömning 
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Samhällsekonomisk effektbedömning 
Genom en samhällsekonomisk kalkyl beräknas nyttor och kostnader som 
uppkommer av en föreslagen åtgärd. För prioriterade infrastrukturobjekt över 25 mkr 
i planen finns samhällsekonomiska effektbedömningar (SEB). Nedan visas vilka 
behov och brister som fått en uppdaterad SEB i planarbetet. 
 

Åtgärd Totalkostnad 
(mnkr) 

Prisnivå (år) Nettonuvärdeskvot 
(NNK) 

Väg 57 Gnesta - E4 208,6 2015 0,09 
Infart Västra Trosa 
Väg 53  

154 2015 0,2 

Infart Eskilstuna  54 2013 0,48 
Väg 55, Dunker-Björndammen (ny 
sträckning) 

129,5 2015 2,19 

Väg 55, Dunker-Björndammen 
(befintlig sträckning) 

94,65 2015 0,38 

Väg 218 E4 - Trosa D-län 43,8 2015 - 
D-län, väg 55, Förbifart Flen 148,2 2015 0,56 

 
Direktiven, målen, den samhällsekonomiska kalkylen för objekt, fyrstegsprincipen 
och hållbarhetsbedömningen av planalternativ har varit vägledande vid prioritering 
och val av åtgärder och ett underlag för den slutliga hållbarhetsbedömningen. Vissa 
samhällsekonomiska kostnader och nyttor är svåra att kvantifiera, exempelvis olika 
påverkan på landskap, bostads-, arbetsmarknad och olika tillväxteffekter. Dessa vägs 
istället in kvalitativt i en vidgad samhällsekonomisk analys och bedömning. Sådana 
effekter, liksom mer allmänna bedömningar kring åtgärders betydelse för olika 
transportpolitiska eller regionalpolitiska mål, bedöms genom kvalitativa resonemang 
i hållbarhetsbedömningen. 
 

Låsningar sedan länstransportplanen 2014–2025 
Flera av de föreslagna åtgärderna i planen är sådana som hunnit komma långt i 
planläggningsprocessen och funnits med i tidigare länstransportplaner eller blivit 
försenade i planeringen. Följande åtgärder i planen är låsta åtgärder sedan tidigare:  
  

Låsta åtgärder från föregående plan Planskede 2018 
Väg 57 Gnesta - E4 Vägplan 
Infart Västra Trosa, Väg 53  Vägplan 
Infart Eskilstuna  Vägplan 
Väg 55, Dunker-Björndammen (befintlig sträckning) Omstart ny vägplan 
Väg 218 E4 - Trosa D-län ÅVS finns 
GC-väg Mälarvägen väg 953, 8 km Vägplan 
GC-väg Nyköping (Oppeby) -Skavsta, 3,7 km Vägplan 
GC-väg Strängnäs - Härad, 2 km Vägplan 
GC-väg Oxelösund-Nyköping, 2,9 km ÅVS finns 
Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km Vägplan 
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Planläggningsprocessen – från planering till byggande 

Infrastrukturprojekt i länstransportplanen som ligger på det statliga vägnätet ska 
planeras enligt en särskild process som styrs av lagar som slutligen leder fram till en 
vägplan. Trafikverket är huvudman för denna planering. I planläggningsprocessen 
utreds var och hur infrastrukturinvesteringen ska byggas. Flertalet prioriterade 
infrastrukturåtgärder i länstransportplanen är redan inne i planläggningsprocessen 
sedan många år medan andra är utpekade som brister och inte har någon utredning 
ännu. Hur lång tid det tar att få fram svaren hur bristen ska lösas beror på projektets 
storlek, hur många undersökningar som krävs, om det finns alternativa sträckningar, 
vilken budget som finns och vad de berörda tycker. 
 
Figur 3. Förenklad bild av planläggningsprocessens olika steg för åtgärder på statligt vägnät i 
länstransportplanen och tidsperspektiv från brist till byggnation.  

 
 

Resultatet av planläggningsprocessen och utformningen av vägen beskrivs och 
redovisas i en vägplan. I planläggningsprocessen ingår olika steg som till exempel 
hur projektet kan påverka miljön. Samråd är viktigt under hela planläggningen för att 
olika intressenter som berörs av åtgärderna ska få säga sitt. När vägplanen är 
fastställd följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Först efter detta 
kan projektet gå vidare till projektering och byggande.  
För åtgärder på det kommunala vägnätet har kommunen större rådighet över 
planeringen och ofta går det att gå direkt från utredning till byggande utan krav på 
vägplan. Pengar till sådana åtgärder är det vi kallar statlig medfinansiering i planen 
och fungerar som bidrag till kommunens egna infrastrukturinvesteringar. 
 

1.3. Länstransportplanen i sitt sammanhang 
Länstransportplanen ska ses i ett större sammanhang. Tillsammans med andra 
regionala planer och strategier som tagits fram i länet, eller håller på att tas fram, 
bidrar länstransportplanen till att uppnå visionen i den regionala utvecklingsstrategin 
Sörmlandsstrategin. Länstransportplanen är en av flera planer och strategier som rör 
transportsystemet och som tematiskt fördjupar Sörmlandsstrategins mål. Dessa 
planer och strategier bildar tillsammans en helhet som ska verka för ett mer hållbart 
transportsystem i Sörmland. Det finns också strategidokument som mer indirekt 
berör framtagandet av länstransportplanen som till exempel klimat- och 
energistrategin.  
 

Åtgärdsvals-
studie (ÅVS)

Vägplan Bygghandling/
projektering Byggnation

1-2 år 2-3 år 1-2 år 1-3 år 
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Figur 4. Figuren visar vilka regionala och storregionala strategier som finns i dag som berör 
infrastrukturplaneringen direkt och hur de förhåller sig till varandra med koppling till 
transportplanerna. 

 
 
 

Systemanalys för Östra Mellansverige 
En bättre sits är ett samarbete mellan kommunerna och länen i Östra Mellansverige. I 
samarbetet ingår Stockholms, Uppsalas, Västmanlands, Örebros, Sörmlands, 
Östergötlands och Gotlands län. Arbetet samordnas av Mälardalsrådet. Syftet med 
samarbetet är att skapa samsyn kring behov av åtgärder i transportsystemet och 
trafikering på järnväg. Inför åtgärdsplaneringen 2018–2029 gjordes en storregional 
systemanalys som tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala samband, 
utmaningar, behov, brister och prioriteringar.  
 
 

Sörmlandsstrategin 2020 

Systemanalys för Östra 
Mellansverige 

Trafik-
försörjnings-

program 
Regional 

cykelstrategi 

Nationell plan för 
transportsystemet 

Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 

Sörmlands regionala utvecklingsstrategi – 
Sörmlandsstrategin 2020: Regionförbundet 
Sörmland har ett regionalt utvecklingsansvar 
för länet, enligt Lag (2010:630). En del är att 
utarbeta och fastställa en strategi för 
regionens utveckling och samordna insatser 
för genomförandet av denna. Strategin har en 
övergripande vision och olika mål. 

Cykelstrategi för Sörmland: Synliggör hur 
cykeln kan stärkas som ett eget trafikslag i 
planeringen. Strategin innehåller mål och 
beskriver utbyggnad av infrastruktur, arbete 
med cykelturism och planering 

Systemanalys för Östra Mellansverige 
Tydliggör vägval, mål och prioriteringar för 
en långsiktig planering av transportsystemet 
ur ett storregionalt perspektiv. 
Systemanalysen revideras vart fjärde år, 
inför ny planomgång av nationell och 
regional transportplan. Systemanalysen 
fokuserar på brister, funktioner och åtgärder 
med koppling till nationella planen. 

Trafikförsörjningsprogram: Ger en samlad 
bild över hur kollektivtrafiken ska utvecklas 
långsiktigt i enlighet med de regionala 
utvecklingsmålen. Revideras vart fjärde år. 
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I systemanalysen formuleras mål om att skapa ett transportsystem: 
• Där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas 

och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen i Stockholm-
Mälarregionen 

• Där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt 

• Där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder 
till effektivitet 

• Där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar regional 
utveckling 

 
Systemanalysen är ett gemensamt måldokument och ett inspel till den nationella 
åtgärdsplaneringen. För att uppnå de övergripande målen har ett antal funktioner 
prioriterats. 

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

• I andra hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna 
förbättras. 

• Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken 
som grund 

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

järnväg och med sjöfart. 
• Stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. 

 
Som sätt att stärka och skapa dessa funktioner samt nå de storregionala målen har ett 
antal strategier och åtgärder formulerats. 

• Styr mot beteendeförändring. Bygg transportsnålt och kollektivtrafiknära, se 
till hela resan, premiera kollektivtrafiken och tillgodose konkurrensneutralitet 
mellan trafikslag för godstransporter. 

• Ställ om fordonsparken. Infrastruktur, incitament och styrmedel för fossilfria 
fordon. 

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

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

• Öka kapaciteten. Framförallt i spårsystem för person- och godstrafik. 
 

Sverigeförhandlingen och Ostlänken 
Samtidigt med revidering av länstransportplanen pågår Sverigeförhandlingen. 
Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag med flera olika delar i, bland annat 
med syfte att arbeta fram överenskommelser för att förbättra kollektivtrafiken och 
öka bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Sverigeförhandlingens 
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huvuduppdrag innefattar att möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor som 
höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Två av 
alla deluppdrag, storstadsåtgärder och ny stambana, kommer att ha stor påverkan på 
transportinfrastrukturplanen både nationellt och regionalt i Sörmland.  
När det gäller ny stambana förutsätts att delen Järna-Linköping som redan ligger med 
i nationell plan som Ostlänken fortsatt prioriteras och fullföljs med nödvändiga 
resterande medel. Stora infrastrukturinvesteringar i Stockholms län med koppling till 
Sverigeförhandlingen och storstadsuppdraget i form av till exempel utbyggnad av 
tunnelbanan har också en positiv tillgänglighetseffekt för Sörmlands arbetsmarknad.  
 
I Sörmland är Nyköpings och Trosa kommun direkt berörda av 
Sverigeförhandlingen. Skavsta flygplats ingår också som en förhandlingspart till 
Sverigeförhandlingen utifrån att en station planeras vid flygplatsen i anslutning till 
Ostlänken. Synen är att kommande Ostlänken och dess kapacitetsförstärkning ger 
möjlighet att utveckla persontågstrafiken även på andra banor i framtiden vilket gör 
det till en strategisk fråga för hela länet utifrån arbetsmarknad och bostadsbyggande. 
I planarbetet beaktas kommande åtaganden kopplat till byggande av Ostlänken, en ny 
stambana och de möjligheter det innebär för utveckling i länet. Länstransportplanens 
inriktning har en tydlig koppling till utbyggnad av järnväg i nationell plan genom 
bytespunktsutveckling och tillgänglighetsförbättringar till bytespunkter genom ett 
tätortsnära fokus. 
 
Tabell 1. Överenskommelser med kommuner i Sörmland ingångna till och med juni 2016 om 
bostadsåtaganden, medfinansiering, förskottering samt stationslägen. 

Kommun 
stationsort 

Bostäder Medfinansiering (mkr) Stationsläge 

Trosa (Vagnhärad) 1700 47,5 I anslutning till 
tätorten 

Nyköping 7400 84 Centralt 
 

Europeisk transportpolitik 
På europeisk nivå finns olika mål och initiativ som är värda att beakta. Vitboken för 
transportområdet är en vision för EU:s transportpolitik fram till år 2050, och 
innehåller direktiv och riktlinjer för medlemsländerna i EU. I vitboken finns riktlinjer 
för hur en gemensam järnvägsmarknad inom EU ska skapas genom att ta bort olika 
tekniska och administrativa hinder. Den innehåller också EU:s klimatmål för 
transportsektorn. En viktig europeisk förordning kopplat till vitboken är Regulation 
(EU) No 1315/2013 som definierar det transeuropeiska nätverket för transporter 
(TEN-T). Det i sin tur styr vilka sorts satsningar som kan få bidrag från EU:s olika 
fonder vid projektutlysningar. 
 
Målet med TEN-T är att uppnå:  

• ett sammanhållet, gränsöverskridande transportnät utan flaskhalsar  
• en effektiv, integrerad och konkurrenskraftig inre marknad  
• ett hållbart, resurseffektivt och koldioxidsnålt transportsystem  
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Figur 5. TEN-T Stomnät Nordeuropa. Scan-Med korridoren. 
TEN-T sträcker sig över hela EU. TEN-T är 
uppdelat i ett stomnät (som ska uppfylla en 
viss standard år 2030) och ett övergripande 
nivå (som ska vara en viss standard år 2050). 
Flera av landets viktigaste transportstråk 
som är utpekade TEN-T-stråk går genom 
Sörmland.  

Stockholm-Skavsta flygplats och 
Oxelösunds hamn ingår i det övergripande 
nätet och resterande ingår i stomnätet i 
tabellen. I TEN-T stomnätet och det 
övergripande nätet tillsammans ingår 
följande infrastruktur som är viktig för 
Sörmland: 

Vägnätet Järnvägar Flygplatser Hamnar 
E20 Västra Stambanan Stockholm-Arlanda Göteborgs Hamn 

E4 Södra stambanan Stockholm Skavsta 
flygplats 

Stockholms Hamnar 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Oxelösunds hamn 

Figur 6. TEN-T övergripande nät Nordeuropa 

De mest relevanta korridorerna och noderna för 
Sörmland, som skulle möjliggöra finansiering från 
olika fonder, om olika utlysningar matchar och där 
den regionala nivån kan vara involverad är: 

• Södra stambanan (koppling Ostlänken)
• Stockholm Skavsta flygplats
• Oxelösunds hamn
• Större bytespunkter i TEN-T stråk

Viktigaste verktyget för att uppnå en bra nivå i TEN-
T stomnätet är Connecting Europe Facility (CEF). 
Här är bl.a. CEF korridorer definierade som ska 
prioriteras med bidrag från olika EU fonder. I 
Sörmland har Regionförbundet tidigare varit med och 
bidragit till att Stockholm Skavsta fått medel för 
åtgärder på flygplatsen från CEF. 
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2. Mål
Arbete för hållbara transportlösningar är en förutsättning för att uppnå olika politiska 
målsättningar på nationell, storregional, regional och lokal nivå. Med ambitionen att 
fortsatt vara en region i tillväxt med starka funktionella samband i en växande 
storregion behöver Sörmland vara aktiv i omställningsprocessen av 
transportsystemet. Tillväxt och regionförstoring är viktigt för regional utveckling, 
men tillväxten måste samtidigt vara hållbar för miljön och människorna i regionen. 
Den nationella transportpolitiken styrs utifrån den infrastrukturproposition som tas 
fram inför varje planomgång. Den tar i sin tur utgångspunkt i internationella mål och 
överenskommelser. Flera av de globala målen i agenda 2030 återspeglas i de 
transportpolitiska målen såsom mål om Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringen och 
Ekosystem och biologisk mångfald. Det är mål som i sin tur kopplar till mål och 
strategier i länstransportplanen.  

2.1 Nationella mål 
De nationella mål och riktlinjer som styr det regionala arbetet är de transportpolitiska 
målen. Det övergripande transportpolitiska målet för Sverige är ”att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet”. För att uppnå målet ska 
transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. Därutöver 
har ett funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats 

Under funktionsmålet finns olika preciseringar som beaktar tillgänglighet, 
jämställdhet, hållbara transporter samt miljö och hälsa ur olika aspekter. 

Under hänsynsmålet finns olika preciseringar som beaktar trafiksäkerhet, att antal 
omkomna i trafiken ska minska och att olika miljökvalitetsmål nås. För en fullständig 
redovisning över alla preciseringar av transportpolitiska målen, se  
infrastrukturpropositionen, ”Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för 
stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling”. I hållbarhetsbedömningen och MKB 

FUNKTIONSMÅL: 
Skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god kvalitet och vara jämställt utifrån män och kvinnors 
transportbehov. 

HÄNSYNSMÅL: 
Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö och hälsa. 
Transportsystems utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen 
ska dö eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppfylls 
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återkommer de nationella målen då länstransportplanen bedöms mot de nationella 
målen. 

2.2 Regionala och storregionala mål 
På regional och storregional nivå finns olika dokument som beskriver mål och 
inriktningar för transportsystemets utveckling. Figur 7 visar en förenklad bild och 
sammanfattning av de viktigaste målen i olika styrdokument som berör utvecklingen 
av transportsystemet I Sörmland. Det är mål som sammanfaller och något som 
länstransportplanen ska beakta för att uppfylla de målsättningar som finns på 
nationell och regional nivå.  

Figur 7. Sammanställning och förenkling av regionala och storregionala mål i befintliga 
dokument för Sörmland som berör transportsystemets utveckling. 

Sörmlandsstrategin 2020
•Starka samband med
omvärlden

•Utveckla kollektivtrafiken
•Utveckling av starka stråk
resecentra och bytespunkter

• Infrastrukturinvesteringar
för en hållbar regional
utveckling - flerkärnighet
och regionförstoring

•Stödja internationell
tillgänglighet och
näringslivets transporter

Regionalt 
trafikförsörjningsprogram
•Ökad andel av de
motoriserade resorna

•Stödja täthet och
flerkärnighet

• Underlätta utveckling av
attraktiva städer och lokala
trafiksystem med större andel
gång, cykel och
kollektivtrafik

•Ge invånare och besökande i
Sörmland ökad tillgänglighet
och rörlighet

Klimat- och energistrategi
•Samhällsplanering för en
hållbar utveckling (mark,
vatten, energi)

•Hållbart resande och
transporter, ökad
kollektivtrafik och gång och
cykel

•Energiomställning fossilfritt
transportsystem
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Genomgången och tolkning av mål visar att samma synsätt på transportsystemets 
utveckling återspeglar sig i de olika planerna och programmen oavsett härkomst. 
Uppställningen av de olika förenklade målbeskrivningarna och en jämförelse mellan 
dem visar att alla dokument har likheter och delar samma målsättningar. Den 
gemensamma nämnaren för alla regionala och storregionala måldokument är det 
stora fokus som läggs på hållbarhetsperspektivet. Det är hållbarhet utifrån social 
hållbarhet och utveckling av hållbara klimatneutrala transporter med fokus på 
järnväg, kollektivtrafik och gång- och cykel. Ett annat perspektiv är fokus på effektiv 
samhällsplanering och betydelsen av att värna tillgänglighet, flerkärnighet och 
regionförstoring. Sammanställningen av redan framtagna mål ger en vägledning om 
vilken inriktning på utvecklingen av transportsystem Sörmland vill ha i framtiden. 

Konkretisering av mål i Sörmlandsstrategin 
För att få ett bredare perspektiv på vad planen har för påverkan på social och 
ekonomisk hållbarhet så konkretiserades samtliga mål i Sörmlandsstrategin ur ett 
transportperspektiv. Det vill säga till exempel mål om utbildning och kompetens eller 
om folkhälsa översattes i sin betydelse i ett transportperspektiv. I Sörmlandsstrategin 
är det ett målområde (mål 2) som berör transportområdet mer specifikt. De 
konkretiserade målen användes sedan som underlag för olika analyser för att testa de 
olika planalternativen i hållbarhetsbedömningen. En redovisning av konkretisering 
av mål som underlag för hållbarhetsbedömningen finns i bilaga 3. 
Metodiken har gett möjlighet att tidigt i planeringen beakta transportplaneringen i ett 
bredare perspektiv och på ett mer konkret sätt.  

Länstransportplanens övergripande mål och syfte 
Länstransportplanen ska i första hand ses som en genomförande och handlingsplan 
för att uppnå mål i andra styrdokument. Det övergripande syftet med 
länstransportplanen är att med prioriterade åtgärder och satsningar bidra till att uppnå 

Regional cykelstrategi
•Ökad cykling för folkhälsa och
miljö

•Trygga och säkra cykelvägar
•Ett sammanhängande och tydligt
cykelvägnät

Systemanalys för Östra 
Mellansverige
• Internationell konkurrenskraft och
attraktivitet

• Utveckling långsiktigt hållbar –
ekonomiskt, socialt och ekologiskt

• Samverkan, helhetssyn och
utnyttjande av alla fyra trafikslagen,
effektivitet

•Flerkärnighet och en förstorad
arbetsmarknad
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de mål som redovisats tidigare. Om alla måldokument sammanvägs kan det i korthet 
sammanfattas med att länstransportplanen har ett övergripande mål att: 

Om dessa mål beaktas i åtgärdsplaneringen och genomförandet möter planen i stort 
de olika mål som finns på både nationell och regional nivå samt beaktar hållbara 
utvecklingens tre dimensioner (miljö, social och ekonomisk). 

• Främja en ökad tillgänglighet i transportsystemet för alla målgrupper i
samhället

• Bidra till ökad trafiksäkerhet och trafikmiljö
• Öka andelen hållbara transporter för en minskad klimatpåverkan.
• Stödja tillväxt i länet genom att främja flerkärnighet och regionförstoring
• Stödja tillväxt i länet genom att främja internationell tillgänglighet och

näringslivets transporter
• Verka för en hållbar och effektiv samhällsplanering i genomförandet av

planen
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3. Trender och utmaningar
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3.1 Urbanisering och stadsomvandling 
I Sörmland likväl som i andra delar av Sverige pågår en fortsatt urbanisering. 
Relationen mellan stad och land får en ändrad funktion. Tillväxten sker generellt i de 
större städerna och Stockholms tillväxt har stor påverkan på utvecklingen i Sörmland 
på grund av dess storlek. Urbanisering drivs också starkt av faktorer som är knutna 
till en alltmer specialiserad arbetsmarknad. Ortsstrukturen är viktig för att förstå hur 
befolkning, sysselsättning och ekonomisk aktivitet ser ut i geografin och hur det 
urbana mönstret ser ut. Den rumsliga strukturen påverkar till exempel 
marknadspotential, tillväxtförutsättningar, tillgänglighet och transportkostnader. En 
utgångspunkt är att ortsstrukturen i Sörmland är en viktig förutsättning för utveckling 
och möjligheter för tillgänglighetsförbättringar.  

Figur 8. Ortsstruktur östra Mellansverige. Tätortsbefolkning 2015. SCB, egen bearbetning 

I Sörmland liksom för flertalet kommuner i Sverige är kommunhuvudorten 
(centralorten) helt dominerande lokalt vad gäller befolkning, sysselsättning och 
servicefunktioner. Eskilstuna storlek dominerar följt av Nyköping och därefter 
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regionens kommunhuvudorter. Tätortsmönstret i Sörmland följer till stor del 
järnvägssystemet. Kommunhuvudorterna och flertalet mindre tätorter ligger också 
efter större nationella vägstråk. Sörmlands ortsstruktur i ett storregionalt perspektiv 
gör det möjligt att utveckla tillgänglighet och kollektivtrafik för att underlätta 
interaktionen mellan orter och främja en flerkärnig ortsstruktur.  

Övriga tätorters funktion brukar främst vara boendeorter och deras attraktivitet beror 
till stor del på tillgänglighet, restider till regioncentra och kommunhuvudorter samt 
service, läge och befolkningssammansättning. Ur ett ortsstrukturperspektiv återfinns 
ca 60 % av länets befolkning i kommunhuvudorterna, 22 % i övriga mindre tätorter 
och 17 % av befolkningen bor på landsbygden. Då Sörmland har relativt många små 
tätorter medför det en sårbarhet för lokala förändringar och strukturomvandling i 
näringslivet. Av uppemot 67 tätorter i länet har 14 stycken en befolkning över 3000 
invånare.  

Figur 9. Andelar av befolkningen i Sörmlands kommuner efter ortstyp (2016). Källa: SCB, egen 
bearbetning. 
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Figur 10. Rankordnad storleksfördelning av tätorter i Sörmland (2016). Källa: SCB, egen 
bearbetning  

Landsbygd definieras som boende utanför tätorter. Landsbygden är inte ensidig utan 
landsbygdens dragningskraft, betydelse och som val av kanske framförallt 
boendemiljö, beror mycket på vilken landsbygd som åsyftas. Landsbygden i 
Sörmland ser mycket olika ut. Tillväxtanalys delar in landsbygden i landsbygd nära 
en stad, landsbygd avlägset belägen och landsbygd mycket avlägset belägen.  
Utifrån Sörmlands ortsstruktur och läge återfinns främst landsbygd nära en stad här. 
Den landsbygd som förknippas med begreppet suburbanisering är främst landsbygd 
nära större tätorter med relativt god tillgänglighet. Här har också skett en relativt sett 
stark befolkningsökning under många år, men det finns en tendens att ökningen 
börjar avta.1 

Tidigare analyser i arbetet med systemanalysen för Östra Mellansverige visar att 
landsbygdsboendet varierar mellan kommunerna i Sörmland. Det generella mönstret 
i ortsstrukturen är att kranskommuner till kommuner med stora städer har högre 
andelar landsbygdsboende. Huruvida landsbygdsboendet är storstadsnära landsbygd 
beror på transportinfrastruktur och tillgänglighet. Om landsbygdsboendet bryts ner 
på kommunnivå visar analysen att det är de minsta kommunerna i länet som har 
störst andel boende på landsbygd och med olika avstånd till större regionala kärnor. 
Gemensamt för kommunerna i Sörmland med stor landsbygd är också att de har små 
men dominerande kommunhuvudorter.  

1 Funktionella samband i Östra Mellansverige 
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Urbaniseringen och stadsomvandling påverkar människors vardag utifrån 
möjligheterna vart det finns möjligheter att arbeta och bo. Det sin tur påverkar 
arbetspendling och transportsystemet. En ökad urbanisering och tillväxt påverkar 
mängden gods som fraktas och tunga transporter. Urbaniseringen är en utmaning då 
den medför ett ökat tryck på kommunal och regional planering och driver på ett ökat 
behov av infrastrukturåtgärder.  

3.2 Befolkningsutveckling 
Den demografiska utvecklingen har stor betydelse för utvecklingen i Sörmland. 
Storleken på befolkningen, befolkningens sammansättning (demografi) och ökad 
eller minskad befolkning driver efterfrågan på transporter. Det i sin tur påverkar hur 
mycket transportsystemet kommer att nyttjas och belastas. 2016 bodde totalt 288 097 
människor i Södermanland. De senaste 25 åren, mellan 1991–2016 ökade länets 
befolkning med 12,2 procent. Befolkningsförändringar har effekter på både 
skattekraft, arbetskraftsförsörjning och på efterfrågan på offentliga tjänster och 
service. Majoriteten av kommunerna i länet idag en positiv befolkningsutveckling 
som till stor del beror på ökad invandring. 

Tabell 2. Befolkning i Sörmlands kommuner 2016 
Kommun Befolkning 2016 
Eskilstuna 103 684 
Flen 16 830 
Gnesta 10 861 
Katrineholm 33 722 
Nyköping 54 924 
Oxelösund 11 921 
Strängnäs 34 609 
Trosa 12 447 
Vingåker 9099 
Södermanland totalt 288 097 
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Figur 11. Befolkningsprognos per kommun 2015-2030. WSP befolkningsprognos ÖMS. 

I ett 2030 perspektiv inom länsplanens planeringshorisont förväntas samtliga 
kommuner växa men i olika takt, se Figur 11. Prognoser innehåller ofta osäkerheter i 
siffrorna men resultaten är relativt säkra indikationer på utvecklingstrenden över tid. 
I ett längre perspektiv fram till 2050 väntas Sörmlands befolkning att växa till 
uppemot 361 000 invånare enligt basalternativet. Alternativet ”2050 Bas k” simulerar 
en utträngningseffekt från Stockholms län till kringliggande kommuner om inte 
Stockholms län ökar bostadsbyggandet tillräckligt vilket skulle innebära ytterligare 
utmaningar för nödvändiga infrastrukturinvesteringar, bostadsbyggande och 
kollektivtrafik. 

Tabell 3. Framskrivning av befolkning 2050. Källa: SCB, rAps/RIS bearbetning ÖMS. 
Scenarier 

Län 2015 2050 Bas 2050 Bas 
K 

2050 Hög Gamla 
2050 Hög* 

Södermanlands län 284 000 361 000 412 000 404 000 321 000 
Summa ÖMS 4 152 000 5 712 

000 
5 712 000 6 291 000 5 279 000 

* Tidigare framskrivningar av befolkning och sysselsättning i Östra Mellansverige som togs fram
2012
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Figur 12. Prognos befolkningens sammansättning i Sörmland 2015 och 2050 

Befolkningspyramiden visar åldersfördelningen i hela Sörmlands population 2015 
och enligt prognosen 2050. I analysen går att utläsa ett periodiskt mönster över "en 
generation", cirka 20 år. Tydligast visar prognosen att människor lever allt längre för 
varje år som går och andelen äldre ökar. Den prognosticerade tillväxten i 
befolkningen visar också en ökning av barn, ungdomar och unga vuxna mellan 10–
20 år. Åldersgrupper där till exempel cyklingen minskar enligt trafikanalys utredning 
om cyklingens utveckling i Sverige. Den ökning som förväntas ske i yngre åldrar 
beror på det betydande invandraröverskott som funnits under perioden. Antalet 
utrikes födda har framför allt ökat bland dem i arbetsför ålder, men också i gruppen 
barn och ungdomar. Sammantaget bedöms alltså ökningen av antalet utrikes födda 
bidra till att minska de tilltagande skevheterna i åldersstrukturen fram till 2050.  

Prognosen visar en stor grupp nyfödda blir äldre (flyttar sig uppåt i diagrammet) och 
därmed ökar behovet av först daghem, sedan skola, universitet, därefter blir de 
föräldrar, sedan pensionärer och så börjar dödlighetsfrekvensen öka. Det är viktigt att 
kommunerna, regionen och staten tillsammans planerar för dessa variationer och 
ökar/minskar olika offentliga tjänster och behov i olika delar av transportsystemet. 

En slutsats av prognoserna är att den kommer att påverka transportsystemet och få 
olika trafikkonsekvenser lokalt, regionalt och storregionalt. Utifrån hur ortssystemet 
och utvecklingen ser ut är det rimligt att utifrån ett länsplaneperspektiv anta att den 
största belastningen på transportsystemet kommer att vara i kommunhuvudorterna 
även i framtiden. 
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3.3 Ett näringsliv och arbetsmarknad i omvandling 
Sörmland har historiskt präglats av en dominerande tillverkningsindustri, men den 
pågående strukturomvandlingen av arbetsmarknaden medför en växande 
tjänstesektor.  Den traditionella industrin gör delar av regionen stark men också 
sårbar för förändringar. Offentliga välfärdstjänster och privat tjänstesektor med olika 
arbeten med lägre krav på utbildningsnivå är dominerande sektorer i länet i sin helhet 
idag. Eskilstuna och Nyköping med störst befolkning och störst tätorter uppvisar en 
högre grad av tjänstesektor med högre krav på utbildning i länet. I ortsstrukturen är 
det naturligt att mest service och utbud av kvalificerade tjänster samlas i de största 
tätorterna. Samspelet mellan infrastruktur, arbetsmarknad och ortstruktur är viktig 
och i regionen skiljer sig förutsättningarna åt för näringslivets utveckling utifrån 
historia, branschbredd och tillgänglighet till utbildning och arbetskraft.  

Figur 13. Dagbefolkning och branschstruktur efter utbildningsnivå per kommun 2014. 

I de mindre kommunerna utgör ofta industri och offentliga tjänster tillsammans 
(främst kommunal verksamhet) två tredjedelar eller mer av sysselsättningen. 
Enskilda större industriföretag betyder mycket för sysselsättningen i många av de 
mindre kommunerna. Kommunerna i länet med en befolkning på under 10 000 
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invånare och små centralorter karakteriseras enligt SCB som osjälvständiga (stor 
utpendling och mindre inpendling) förutom några undantag till exempel Oxelösund, 
som har stor inpendling från grannkommuner på grund av större industriföretag. 
Flera av våra kommunhuvudorter (Trosa, Gnesta och Strängnäs) är redan idag 
integrerade i Stockholms arbetsmarknad.  
 
Tabell 4. Förvärvsarbetande dag- och nattbefolkning. Prognos arbetsmarknad ÖMS 

DAGBEFOLKNING 2013 2050 
Bas 

2050 Bas 
K 

2050 
Hög 

Gamla 2050 
Hög 

Södermanlands län 114 
000 

146 000 156 000 166 000 128 000 

Summa ÖMS 1 987 
000 

2 743 
000 

2 743 000 3 046 
000 

2 600 000 

 
NATTBEFOLKNING 2013 2050 

Bas 
2050 Bas 
K 

2050 
Hög 

Gamla 2050 
Hög 

Södermanlands län 126 
000 

161 000 187 000 183 000 144 000 

Summa ÖMS 1 970 
000 

2 706 
000 

2 706 000 3 006 
000 

2 524 000 

 
Utifrån prognoser av natt och dagbefolkning kan utläsas att Sörmlands 
arbetsmarknad förväntas växa. Det hänger ihop med prognosen om fortsatt positiv 
befolkningsutveckling. En slutsats är att befolkningsutvecklingen i sig skapar 
förutsättningar för ny service, tjänster och företagande. Prognosen (i basalternativet) 
säger att 32 000 fler sörmlänningar kommer att arbeta på olika arbetsplatser i 
Sörmland 2050. En ökning med 28 procent utifrån 2013 års nivå. Med samma takt 
förväntas utpendlingen från länet öka i prognosen. Befolkningen ökar med 27 
procent från 2013 års nivå i basprognosen till 2050.  
 

3.4 Pendling och regionförstoring 
Förbättringar i tillgängligheten i transportsystemet har på ett påtagligt sätt bidragit till 
utvecklingen i Sörmland sedan början på 2000-talet. Det har inneburit en ökad 
integrering med framförallt Stockholmsregionen på grund av storleken på 
arbetsmarknaden. Både in- som utpendling till och från kommunerna i regionen har 
ökat trendmässigt under större delen av 2000-talet. Av antalet sysselsatta med bostad 
i någon av regionens kommuner pendlar 29 procent (2014) till en arbetsplats i någon 
annan kommun. Både ut- och inpendling har ökat över tid och vi pendlar mer och 
längre sträckor. 
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Figur 14. Pendling över kommungräns. Andel utpendlare av sysselsatt nattbefolkning och andel 
inpendlare av sysselsatt dagbefolkning år 1993–2015. 

Totalt sett pendlade dagligen 36 369 Sörmlänningar till sina jobb år 2014. Figur 14 
visar mönstren i pendlingen och illustrerar starka stråk ur ett 
arbetsmarknadsperspektiv.  

Figur 15. Arbetspendling till och från kommuner i Sörmland 2014. 

Både Figur 14 och Figur 15 visar att utpendlingen är mest omfattande i regionens 
östra kommuner, vilka räknas som delar av Stockholms funktionella arbetsmarknad. 
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Inpendlingen till dessa kommuner är av betydligt mindre omfattning och de har 
därför i högre grad än i övriga delar länet karaktären av boendekommuner. Bland 
Södermanlands övriga kommuner är skillnaderna mellan andelen ut- och inpendlare 
mindre och de gäller speciellt de två största kommunerna Eskilstuna och Nyköping. 
Mellan 2000–2014 ökade inpendlingen till länet med 9 procent. Utpendlingen ökade 
med 26 procent. 

Figur 16. In- och utpendling per kommun i Sörmland 2014. Källa: RaPs RIS, egen bearbetning 

Pendlingsmönstren visar att Sörmland är ett utpräglat utpendlingslän. Det finns ett 
tydligt samband mellan förbättringar i restider som skedde i stråket Eskilstuna – 
Strängnäs – Södertälje – Stockholm genom tillkomsten av Svealandsbanan. 
Investeringen har bidragit till en snabbare ökning av såväl ut- som inpendling än som 
annars hade skett.  
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Figur 17. Utpendling från Sörmland till andra län 2014. Källa: SCB RaPs RIS, egen 
bearbetning. 

Enligt framtagna pendlingsprognoser förväntas trenden med ökad utpendling 
fortsätta. Figur 19 visar också att redan befintliga pendlingsmönster på storregional 
nivå förväntas förstärkas. Enligt en framtagen prognos för nettopendling per län i 
Östra Mellansverige 2013 och 2050 så kommer cirka 3000 fler människor 
arbetspendla till andra län från Sörmland dagligen år 2050 i basprognosen.  

Figur 18. Prognos nettopendling 2013 och 2050 för Södermanlands län 
Län 2013 2050 Bas 2050 Bas K 2050 Hög Gamla 2050 Hög 

Södermanlands län -12 000 -15 000 -31 000 -17 000 -16 000

En slutsats utifrån pendlingsprognosen och prognosen för nettopendling från och till 
län är att transportsystemet i framförallt de redan starka stråken kommer att belastas 
ytterligare i framtiden. Det innebär att kapacitets- och tillgänglighetsförbättringar och 
trafikeringsfrågor blir särskilt viktiga framförallt på järnvägen om klimat- och 
miljömål och ambitionen om ett ökat hållbart resande ska kunna nås. 
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Figur 19. Prognos riktad nettopendling från och till län i ÖMS 2050 

 
 
Analysen av pendlingsmönstren och utvecklingen ger en vägledning om vilka stråk 
som är särskilt viktiga utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv och regional utveckling. 
Länstransportplanens prioriterade funktioner och strategier bör stödja utvecklingen i 
stråken för att främja tillväxten i länet. 
 

3.5 Tillväxt och bostadsmarknad 
Den positiva befolkningsutvecklingen över tid och geografiska belägenheten med 
närhet till större regionala kärnstäder för många tätorter i Sörmland, gör att det finns 
goda marknadsförutsättningar för bostadsbyggande på många platser i länet. Enligt 
länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys 2017 råder en obalans på bostadsmarknaden i 
hela länet och ett underskott av bostäder i alla kommuner. Det gäller både totalt sett 
och alla centralorter. 
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En bedömning av exakta behovet av bostäder i Södermanland över tid finns inte men 
behoven ökar i takt med befolkningsutvecklingen. Figur 20 visar att glappet mellan 
befolkningsutvecklingen och byggda bostäder ökar. Ett mått på ett större behov är 
också att boendetätheten ökar. År 2016 fanns cirka 137 000 bostäder i Sörmland 
vilket innebär 2,1 invånare per bostad. Under perioden 2010–2016 har 4659 bostäder 
byggts i länet. I snitt har länet fått 2720 invånare per år. Det innebär 4,1 nya invånare 
för varje ny bostad under dessa år. Infrastrukturinvesteringar verkar åt båda håll. 
Dels kan nya infrastrukturinvesteringar påverka marknadsförutsättningar för 
nybyggnation genom förbättrad tillgänglighet och ökade markvärden. Samtidigt 
genererar bostadsbyggande i sig behov av ny infrastruktur. Dessa resonemang 
förstärks av en analys av tillgänglighet. 
 

Kommunernas planering av bostäder 
En stark befolkningsökning och brist på bostäder kännetecknar vanligtvis regioner 
med tillväxt. Platsers och regioners förmåga att utveckla sin attraktivitet för boende 
hänger ihop med kommunernas planering av bebyggelseutvecklingen. En analys av 
kommunernas planerade bostadsbyggande säger något om tillväxt och behov av 
kommande infrastrukturinvesteringar. Figur 21 ger en regional lägesbild år 2016 av 
kommunernas samlade planer på bebyggelseutveckling utifrån inventerade planer 
inom olika tidsintervall.  
 
 

Figur 20. Bostadsbyggande, befolkningsökning och tomma lägenheter hos allmännyttan i 
Södermanland 2001-2016. 
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Figur 21. Sammanställning planerat bostadsbyggande kommunerna i Sörmland fram till 2030 
utifrån analys av detalj och översiktsplaner 2016.  

 (Sörmlands kommuners bebyggelseutveckling, 2016) 

Analysen av planerat bostadsbyggande visar att cirka 17 000 nya bostäder planeras 
för byggnation påbörjad innan 2030 inom länsplanens planram.  
Tidigare visades att glappet mellan befolkningsutvecklingen och byggda bostäder 
ökar över tid. Sammanställningen visar att om vi väger in den faktiska 
befolkningsutvecklingen och prognosen så har det inte bara byggts för lite utan det 
planläggs också för få bostäder. Utifrån perspektivet 2020–2050 planläggs cirka 
45 425 bostäder enligt analysen. Det innebär i genomsnitt 1514 nya bostäder per år. 
Befolkningsprognosen fram till 2050 anger en årlig ökning på 2333 nya invånare. 

Planering är något annat än det faktiska bostadsbyggandet. Om det faktiskt byggs 
bostäder har med många fler faktorer att göra än bara kommunernas planering. 
Analysen ger ändå en bra indikation ur ett länsplaneperspektiv på vart planering och 
byggande sker i ett geografiskt perspektiv och vart transportsystemet kommer att 
belastas över tid. 
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Bebyggelseutveckling och transportsystemet 
Utifrån den regionala sammanställningen av planerat bostadsbyggande för 
kommunerna i Sörmland har en analys av planeringen gjorts för att se hur den 
förhåller sig till planförslaget, mål och vad planeringen har för konsekvenser för 
transportsystemet.  
 
Figur 22. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) per tätortskategori i Sörmland fram till 
2050. Sörmlands kommuners bebyggelseutveckling 2016, egen bearbetning. 

 
Tätortskategori Antal lgh 
Tät bebyggelse 23298 
Medeltät bebyggelse 7205 
Gles bebyggelse 12616 
Glesbygd 2290 

 
Analysen visar att majoriteten av de planerade bostäderna är kopplad till 
kommunhuvudorterna och att 51 procent av all planlagd mark är inom tät 
bebyggelse. Den typen av bostadsbyggande genererar generellt mindre 
infrastrukturinvesteringar. Även om det finns en stor förtätningspotential i många 
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Tät bebyggelse: Innerstadskvarter. Tydlig kvarterstruktur med sluten bebyggelse. Från tre våningar 
och uppåt i höjd. Verksamheter inordnar sig i kvartersstrukturen. Även uppbruten bebyggelse i 
kvartersstruktur. Alternativt tätare lägre bebyggelse inom ett område. Flerbostads, rad- eller parhus. 
Verksamheter i delar av bebyggelsens bottenvåningar eller som fristående byggnader.     

Medeltät bebyggelse: Rad-, kedje- och parhus. Ibland med inslag av flerbostadshus eller enstaka 
villor. Handel och service kan förekomma. 

Gles bebyggelse: Villor blandat med rad-, par-, eller kedjehus. Här ingår till exempel tätortsnära 
småhusområden med relativt små tomter (<700 kvm) 

Glesbygd: Friliggande småhus med relativt stora tomter. Småhus på landsbygden och i mindre 
orter. (omvandling av fritidshusbebyggelse faller in här) 
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tätorter är det en stor andel 41 procent som är mer typen av att expandera tätorten. 
Att den typen av planering är stor i länet leder också till större behov av 
infrastrukturinvesteringar och att till exempel kollektivtrafiksystemet behöver 
utvecklas och byggas ut i större omfattning över tid.  
 
Det finns också en betydande planläggning av bostäder i mer glesa områden och 
mindre tätorter. När kategorin gles bebyggelse och glesbygd läggs samman visas att 
33 procent av all planläggning av bostäder i länet sker i sådana områden. Det beror 
främst på de speciella marknadsförutsättningar som finns här. Traditionellt återfinns 
de högsta fastighetsvärdena i de tätaste områdena med bäst tillgänglighet. I ett 
storregionalt perspektiv de regionala kärnstäderna. Sörmlands struktur ser 
annorlunda ut. Här finns flera platser som inte är kommunhuvudorter som har god 
tillgänglighet och närhet till Stockholm och som visar sig attraktiva för byggande och 
boende. Sörmlands struktur och kommunernas planering av bostäder är en regional 
utmaning för hållbart resande i ett långsiktigt perspektiv. Den regionala busstrafiken 
är en viktig del för att främja en sådan utveckling.  
 
Figur 23. Andelar planlagd mark (antal lägenheter) i Sörmland fram till 2050 utifrån typ av 
utveckling. Sörmlands kommuners bebyggelseutveckling 2016, egen bearbetning.  

 
Tätortskategori Antal lgh 
Förtätning/omvandling 21505 
Tätortnära expansion 18471 
Övrig exploatering 5435 
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3.6 Ett transportsystem i förändring 
Behoven i transportsystemet förändras när samhället utvecklas. Ny teknik, miljö och 
klimatfrågor är starka drivkrafter för ett transportsystem i förändring. Förutom 
metatrender som till exempel urbanisering, internationalisering och digitaliseringens 
effekter finns det inom transportområdet ett antal viktiga trender som har betydelse 
för framtida samhällsplanering och infrastrukturbehov. De mål och strategier som 
prioriteras i länstransportplanen bör på olika sätt möta de olika trenderna för att få en 
plan som möter förändringarna i omvärlden. 
 
Transporttrender 
 
Figur 24. Scenarioanalys region Sörmland, 2016. WSP analys & strategi.  

 
 

 
 
 
 
 

Belastningen blir hårdare 
då transporterna ökar och 

koncentreras

•Trafiken i världen och i 
Sverige förväntas öka. 
Flödena kommer att 
koncentreras till 
befolkningstäta områden 
och till områden med 
omfattande 
godstransporter, 
exempelvis vissa hamnar. 
Fordon och farkoster blir 
större, internationella 
transporter ökar i betydelse 
och världshandelsmönstren 
förändras.

Transportsystemet 
integreras

•Denna integration handlar 
om såväl landsgränser som 
trafikslag. Ett exempel: nio 
transnationella europeiska 
korridorer ska vara färdiga 
år 2030. 
Transportmarknaderna 
globaliseras.

Bilberoendet minskar i 
städerna

•Yngre i städer kör och äger 
bil i mindre omfattning. 
Kollektivtrafiken byggs ut 
och kostar alltmera. 
Framkomlighet för gående, 
cyklister och 
kollektivtrafikfordon 
prioriteras av många 
kommuner. Vi ser stora 
olikheter inom landet.

Ny era i stadsplaneringen

•Stadskärnorna blir 
mötesplatser samt boende-
och arbetsmiljöer. Säkerhet 
och hälsa växer i betydelse. 
Stationssamhällena 
vitaliseras och stationsnära 
områden blir mera 
attraktiva. Urban 
utveckling och social 
integration är viktiga 
frågor på den politiska 
agendan.

Kraven på anpassningar 
till miljö och förändrat 

klimat skärps

•Tekniska lösningar 
kommer att spela roll, men 
det är sannolikt att tuffare 
styrmedel kommer att 
behövas. Tätare och större 
städer kommer att klara av 
att hantera högre krav på 
kvalitet i utemiljön. 
Översvämningsrisker och 
andra hot ökar till följd av 
klimatförändringar.

Transportsystemet 
kopplas upp

•Kraven på kommunikation 
ökar: den ska vara snabb, 
mobil och individanpassad. 
Digital information och 
öppna källor ger 
möjligheter till nya och 
mera sömnlösa 
kommunikationslösningar, 
där automatisering är en 
viktig beståndsdel.
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3.7 Trafiksituation Sörmland 
 

Vägtransporter 
Utifrån Trafikverkets prognoser för vägtrafiken väntas trafiken öka mest där dagens 
trafikflöden är som störst idag. I Figur 25 redovisas förväntad trafikökning på 
samtliga nationella stamvägar och länsvägar i Sörmland fram till 2040.  
 
Figur 25. Trafikverkets basprognos för vägtrafik i Sörmland 2040. Trafikverket (2016). 

 
 
Tabell 5 visar den prognosticerade ökningen på de nationella vägstråken i länet. 
Prognoserna visar att både de nationella stamvägarna och de större länsvägarna (väg 
52, 53 och 55) stråk med över 3500 fordon per dygn idag, har en förväntad ökning 
med över 2000 fordon per dygn fram till 2040. Förutom de större vägarna står väg 
218 mot Trosa ut med en förväntad ökning på 40 procent. Prognosen visar också en 
liten minskning av trafiken på vissa vägar på det mindre (inre) vägnätet i länet. 
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Tabell 5. Nationella vägstråk och prognosticerad trafikökning fram till 2040.  Trafikverket 
2016, egen bearbetning. 

Vägstråk Ökning fordon per dygn 
genom Sörmland 

Prognosticerad trafikökning 
fram till 2040 

E4  
> 2000 

56 % 
E20 35 % 
Väg 56  42 % 

 
Tabell 6. Årsdygnstrafik. Regionala vägstråk med störst trafikbelastning idag och prognos 
trafikökning 2040. Trafikverket 2016, egen bearbetning.  

Vägstråk Årsdygnstrafik 2016 Prognos årsdygnstrafik 2040 
RV 52 Nyköping-Katrineholm-
Vingåker 

> 3500 

+ 500–1000 

RV 53 Nyköping-Eskilstuna + 100–1000 
RV 55 Katrineholm-Strängnäs + 2000–4000 
RV 57 Gnesta-Björnlunda + 500–1000 
Väg 230 Eskilstuna-Alberga + 500–2000 
Väg 218 E4-Trosa + 1000–2000 

 
Trafikprognoserna tillsammans med tidigare kända behov och brister kopplat till 
transportstråken är en viktig faktor hur åtgärder i vägstråk prioriterats i planen. 
 

Godstransporter  
Figur 26 visar godstransporter i Sörmland för respektive transportslag från en analys 
av godsflöden från 2013. Godsanalysen tillsammans med trafikverkets basprognos 
visar att mönstren för godstransporternas flöden kvarstår och förstärks. Mest gods på 
väg går på E20 och E4. Även riksväg 56 mellan Katrineholm och Norrköping har 
förhållandevis stora flöden. För järnvägen är flödena störst på Västra stambanan och 
på Södra stambanan söder om Katrineholm. En stor del av länets import sker med 
sjöfart till Oxelösunds hamn men en stor andel utrikes gods går på landtransport via 
Göteborg eller södra Sverige. Sörmland har en stor andel transittransporter (stor 
andel rött i cirklarna på kartan). Som transitlän utsätts Sörmland för en stor 
miljöbelastning.  
 
Längs de regionala vägarna i länet (riksväg 52 väster om Katrineholm och riksväg 55 
öster om Katrineholm) bedöms transporterna till större del vara export (stor andel 
grönt i cirklarna på kartan). Även längs järnvägen mellan Eskilstuna och Flen är 
exporten stor, runt 50 procent. Trafikverkets basprognos fram till 2040 för 
vägtrafiken anger en stor ökning av godstransporter på flera av länets vägar. 
 
Tabell 7. Vägar med störst trafikökning av tung trafik/godstransporter i Sörmland fram till 
2040 enligt Trafikverkets basprognos. Trafikverket 2016, egen bearbetning.    

Prognos tung trafik/godstransporter väg Procentuell ökning fram till 2040 
E4 + 56 %  
Väg 55 + 43 % 
Väg 56 + 38 % 
E20 + 36 % 
Väg 52 + 31 % 
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Figur 26. Fördelningen mellan export, import, transporter inom länet och transit för de totala 
transporterna i Sörmland.  

 
 (Godsflöden i Östra Mellansverige - Södermanlands län, 2013) 
 
Godsflödena i länet förstärker bilden av de öst-västliga förbindelserna som de mest 
strukturskapande i transportsystemet för Sörmlands utveckling.  
 

Kollektivtrafik och färdmedelsandelar i stråk 
Drygt hälften av alla resor i Sverige sker med bil, medan kollektivtrafikresorna utgör 
en femtedel av det totala antalet resor där kvinnor reser kollektivt oftare än män. 
Viktiga faktorer som påverkar utvecklingen av pendling och kollektivtrafikandelar i 
kollektivtrafikstråken är restider, tillgänglighet, infrastruktur och trafiksäkerhet. 
Restiden anses ofta vara den enskilt viktigaste faktorn för kollektivtrafikens 
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konkurrenskraft. Även priset har betydelse för val av färdmedel, men hamnar ofta 
längre ner på listan jämfört med övriga faktorer. På flera starka pendlarstråk går det 
betydligt snabbare att åka tåg än bil, en viktig konkurrensfaktor för hållbart resande 
och regionens attraktivitet 
 
Den senaste analysen av resande med kollektivtrafik i olika stråk i Sörmland gjordes 
2015. Kollektivtrafikens marknadsandel för motoriserade resor enligt Svensk 
kollektivtrafik ligger i Sörmland i linje med riksgenomsnittet utanför Stockholms län.  
Av de resor som sörmlänningarna gör är 10–15 procent med kollektivtrafik. Länets 
geografi bidrar till låg turtäthet inom vissa delar av länet samt att restiden med buss, i 
stråk där det saknas tågförbindelser, överskrider restiden med bil. Kollektivtrafiken i 
de starka stråken (de med störst andel pendling) bedöms ha en något högre 
marknadsandel än i länet som helhet; mellan 20 och 25 procent i genomsnitt. 
Reserelationer med tågförbindelser har generellt sett högre kollektivtrafikandel än 
sträckor som endast trafikeras med buss. Framförallt är det relationer till och från 
Stockholms kommun som har de högsta marknadsandelarna, i vissa relationer görs 
hälften av arbetsresorna med kollektivtrafik. 
 
Figur 27. Totalt antal resor med kollektivtrafik (buss och tåg) per dygn och starkt stråk, enligt 
uppräknad biljettstatistik för buss och reseundersökningen för tågresor.  

 
 (Hållbart resande i Sörmland, 2015) 
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Det totala kollektivtrafikresandet i utpekade regionalt starka stråk (mer än 50 
kollektivtrafikresande per dag) inom samt till och från Sörmland framgår av Figur 
27. Den enskilt starkaste relationen utgörs av Eskilstuna-Stockholm, följt av 
Oxelösund-Nyköping, Nyköping-Stockholm och Katrineholm-Stockholm. Här 
framgår tydligt den övergripande bilden, där resmönstret speglar den stora 
pendlingen mot Stockholm men att det samtidigt finns tydliga regionala centra i form 
av Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna dit många reser från kommunhuvudorter 
inom pendlingsavstånd såsom Oxelösund, Västerås, Örebro respektive Vingåker och 
Flen. Från många orter är det betydligt fler som reser över länsgräns än som reser 
inom länet vilket också analysen av pendlingen visade. 
 
Figur 28. Procentuell marknadsandel kollektivtrafik gentemot bil, alla resor (källor: 
biljettstatistik buss, resandeundersökning tåg, statistik från SL för Gnestapendeln, modellering 
biltrafikflöden SamPers). 

 
(Hållbart resande i Sörmland, 2015) 
 
Genom att jämföra resandet som erhållits för bil, tåg och buss per stråk så har 
marknadsandelar per stråk beräknats. I Figur 28 framgår marknadsandelen för det 
totala antalet resor. Det är framför allt i relationer längs Västra Stambanan som 
kollektivtrafiken har höga marknadsandelar, men även i relationen Katrineholm-
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Södertälje och Gnesta - Södertälje. För arbetsresor är marknadsandelen över 40 
procent i relationerna Katrineholm och Stockholm, Katrineholm - Eskilstuna och 
Katrineholm-Södertälje. Utöver dessa relationer sker även mer än var tredje resa 
mellan Eskilstuna och Stockholm med kollektivtrafik, enligt beräkningen. Troligen 
är kollektivtrafikens marknadsandelar för samtliga ärenden mellan Katrineholm och 
Vingåker överskattade. Detta då alla skolresor inte finns med i SamPers. Dessutom 
tycks SamPers underskatta antalet regionala bilresor över tio mil såsom Katrineholm 
– Stockholm och Katrineholm – Södertälje. Analysen visar ändå vart majoriteten av 
kollektivresandet sker i ett regionalt perspektiv. Annars utgör stadstrafik i tätorterna 
den största delen av kollektivtrafikresandet totalt sett. 
 

Restidskvoter 
Med restidskvoter går det att beräkna och redovisa kollektivtrafikens konkurrenskraft 
mot bilen vilket är viktigt för att förstå möjligheterna att uppnå målen om ett hållbart 
resande och öka kollektivtrafikens marknadsandelar Kvoten anger hur mycket längre 
eller snabbare det tar att åka med kollektivtrafik i jämförelse med bil i en relation. 
 
En analys av restidskvoter visar att samtliga relationer Sörmland-Stockholm där den 
kollektiva förbindelsen endast består av tåg har kortare restider med tåg än med bil 
(och då är inte trängsel i biltrafiken närmast Stockholm medräknad). Reserelationer 
som inbegriper bussbyte (Mariefred, Trosa och Oxelösund) har kvoter som överstiger 
1, det vill säga längre restid med kollektivtrafik än med bil. 
 
Figur 28 visar en sammanställning över restidskvoter från orter som utgör noder i de 
starka stråken till viktiga resmål. Här syns att Oxelösund har ett ogynnsamt läge 
gentemot många andra, med kvoter på över 1,5 till alla de utpekade resmålen. Något 
som pekar på vikten av att arbeta för Oxelösunds tillgänglighet till och från 
Nyköpings resecentrum. Orterna längs Svealands- och stambanan har bra 
restidskvoter, frånsett resor mot Södertälje. Allra bäst kvoter har resor längs med 
västra stambanan/väg 57, där bilrestiden i vissa relationer ligger på dubbla restiden 
gentemot kollektivtrafiken. Det visar västra stambanans betydelse för länet. 
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Figur 29. Restidskvoter från orter i starka stråk till några viktiga arbetsmarknadsorter inom 
och utanför Sörmland 

 
(Hållbart resande i Sörmland, 2015) 
 

Klimat och transporter 
I Sörmlands län var de klimatpåverkande utsläppen år 2014 ca 2,65 miljoner ton, 
varav knappt 30 procent kommer från transportsektorn. Energiförsörjning och 
industriprocesser står för vardera 30 procent. De totala utsläppen är cirka 33 procent 
lägre än 1990. En minskning av utsläppen har skett inom samtliga sektorer utom 
transportsektorn.2  
 

 
Under 2009 minskade utsläppen av växthusgaser kraftigt vilket förklaras av minskad 
produktion till följd av lågkonjunktur. Under de senaste åren (2012–2014) har länets 
                                                 
2 Naturvårdsverket, 2016a 
 

Ca 30 % av 
klimatutsläppen i 
Sörmland kommer 
från transportsektorn 

Ingen minskning av 
utsläpp från 
transportsektorn 
samma nivå 2014 som 
1990 

Körsträckorna med bil 
har ökat i länet över tid 
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utsläpp av växthusgaser varit relativt oförändrade, minskningar som gjorts är inom 
industrisektorn och jordbruket.  Länets största utmaningar vad gäller klimatutsläpp 
finns enligt analys i miljömålsuppföljningen inom transportsektorn och 
industrisektorn. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan kommer enligt 2016 års 
uppföljning därför inte kunna nås med beslutade åtgärder och styrmedel.   
 
I den senaste sammanställningen (data för år 2015) var körsträckan per bil 
i Sörmland oförändrad sedan tidigare år (1 188 mil). Den genomsnittliga körsträckan 
med bil per person låg på 679 mil, en ökning med 2 procent sedan föregående 
år. Eskilstuna kommun har den kortaste körsträckan, 602 mil per person. Den längsta 
genomsnittliga körsträckan har Trosa kommun, 803 mil per person. Sörmlands 
koldioxidutsläpp påverkas av att vara ett genomfartslän med E4, E20, väg 56 alla 
med stora flöden av godstransporter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tillstånd och brister i transportsystemet 
I det här kapitlet analyseras tillståndet och bristerna i transportsystemet i Sörmland ur 
ett systemperspektiv utifrån funktionella samband, tillgänglighet, restider och 
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trafiksäkerhet. I ett nationellt perspektiv har Sörmland en relativt god tillgänglighet i 
transportsystemet genom förhållandevis korta restider till större befolkningscentra 
och arbetsmarknadsregioner i hela Stockholm-Mälarregionen och Östergötland. 
Södermanland har också goda kommunikationer med övriga Sverige och resten av 
världen genom järnvägsförbindelser till både Arlanda och Kastrup/Köpenhamn. 
Förutsättningarna varierar i olika delar av länet. Resorna i länet sker främst i starka 
stråk i östvästlig riktning samt mot angränsande län, främst Stockholm men även 
Örebro och Östergötland. Inomregionalt är stråken svagare i nord-sydlig riktning. 
 
I länet finns Skavsta flygplats som är Sveriges tredje största flygplats. Från 
flygplatsen sker cirka 20 000 flygrörelser per år och antalet passagerare per år uppgår 
till drygt 2 miljoner år 2016. Sörmland definieras som ett genomfartslän, särskilt när 
det gäller godstransporter på väg. Genom länet sträcker sig två europavägar, E4 
respektive E20. Europavägarna har de största trafikflödena i länet. Länet har tre 
järnvägsstråk in mot Stockholm samt TGOJ-banan mellan Borlänge och Oxelösund. 
På flertalet starka pendlarstråk i Södermanland går det i rusningstrafiken snabbare att 
åka tåg än bil. Majoriteten av länets större orter har bra förutsättningar för 
järnvägskommunikation i öst-västlig riktning, men inte i nord-sydlig.  
 

4.1 Tillgänglighet 
Tillgängligheten i ett område kan förbättras på två sätt. Antingen genom 
investeringar i trafikinfrastruktur som minskar restiderna, eller genom att utbudet, 
exempelvis antal arbetsplatser, ökar. Oftast ökar tillgängligheten som en kombination 
av båda dessa faktorer. När ett områdes tillgänglighet ökar till följd av ett förbättrat 
transportsystem blir det mer attraktivt att lokalisera bostäder, arbetsplatser och 
service dit. Det innebär att områdets tillgänglighet förbättras ytterligare, utöver den 
effekt som infrastrukturinvesteringen ensamt åstadkommer. Detta ömsesidiga 
beroendesamband visar på betydelsen av att ny trafikinfrastruktur och bebyggelse 
sker på ett samordnat sätt och att kopplingen mellan infrastruktur och 
bostadsbyggande innebär både direkta och indirekta effekter.  
 

Storregional och internationell tillgänglighet 
Utifrån länets struktur, geografi, transportsystem och restider så kan sägas att de 
flesta platser i länet idag uppfyller målet om en grundläggande tillgänglighet till 
transportsystemet. Men när frågan handlar om tillgänglighet kopplat till tillväxt och 
arbetsmarknad blir restider en viktig faktor. Figur 30 visar att Sörmlands 
arbetsmarknad är liten i ett storregionalt perspektiv men att god tillgänglighet ger 
länets invånare tillgång till en mycket stor arbetsmarknad genom de olika regionala 
kärnstädernas storlek och många arbetsplatser.  
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Figur 30. Arbetsplatser inom 60 min med kollektivtrafik i ett storregionalt perspektiv. Källa. 
ÖMS (2015) 

 
  
 
I den regionala utvecklingsplaneringen är det därför viktigt att arbeta med att 
utveckla regionens position och tillgänglighet i storregionen. Särskilt viktigt för att 
kunna främja tillgänglighet och länets position i ett storregionalt sammanhang är att 
arbeta med den nationella infrastrukturplaneringen. Särskilt viktigt för länet är då 
spårsatsningar, drift- och underhåll, kapacitetsfrågor på järnvägen och  
 

Antal arbetsplatser 
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trafikeringsfrågor. Sörmland har också en internationell tillgänglighet som går att 
utveckla. Den internationella tillgängligheten gör världen mer nåbar för företag och 
invånare. Genom att bidra i utvecklingen av den internationella tillgängligheten 
bidrar vi till att stärka regionens attraktivitet och göra regionen mer nåbar för 
utländska företag och besökare. Förbättrande flygförbindelser på Skavsta bidrar till 
att stärka delar av storregionens konkurrenskraft, regionens förmåga att attrahera 
investeringar och i förlängningen skapa nya jobb. Förutsättningarna för Skavsta och 
Arlanda flygplats är en viktig del i den internationella tillgängligheten till och från 
Sörmland, men även sjöfarten genom Oxelösunds hamn spelar en roll. 
 

Inomregional tillgänglighet 
Tillgängligheten med olika färdmedel kan mätas i restid. Nedan visas inomregional 
tillgänglighet med bil, Figur 31, respektive kollektivtrafik Figur 32, mätt i andel 
invånare i Sörmland, till ett antal tunga målpunkter. Eskilstuna har bäst tillgänglighet 
för både bil och kollektivtrafik, följt av Nyköping och Katrineholm – naturligt då 
dessa orter har störst befolkning i den egna tätorten. Katrineholm och Södertälje har 
dock bättre tillgänglighet än Nyköping inom 90 minuter med kollektivtrafik. 
Kartorna visar inomregional tillgänglighet med restid med bil från östra Sörmland, 
västra Sörmland, norra delen av Sörmland och från södra delen av Sörmland.  
 
Figur 31. Inomregional tillgänglighet mätt som restid med bil från olika noder. Källa: Hållbart 
resande i Sörmland (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Från Nyköping: Från Eskilstuna: 
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Tillgänglighetsanalysen visar att den inomregionala tillgängligheten är relativt god 
från och till våra kommunhuvudorter i länet och de arbetsställen som finns i 
Sörmland. Majoriteten av våra tätorter inom länet kan nås inom 60–90 minuter med 
bil oavsett vart i länet du utgår ifrån. Inom 90–120 minuter nås samtliga orter med bil 
oavsett vart i länet du befinner dig. Bäst tillgänglighet utifrån ett 
arbetsmarknadsperspektiv får de största kommunerna och tätorterna framförallt 
Eskilstuna och Nyköping utifrån att det är där den största koncentrationen av 
människor och arbetstillfällen finns. Detta illustreras också genom Figur 32. 
 
Figur 32. Inomregional tillgänglighet mätt som restid till antal personer i arbetsför ålder inom 
60 min med kollektivtrafik. Källa: WSP (2017)  

 
 
En slutsats som kan dras om tillgänglighet för bil jämförs med kollektivtrafik är att 
stora investeringar i vägnätet för att uppnå restidsförbättringar inte är motiverat idag 
utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv och regionförstoring. En anledning till det 
är att länet drar nytta av god tillgänglighet till järnväg i flera starka stråk som täcker 
in länets alla kommunhuvudorter där den stora koncentrationen av arbetsplatser och 
personer i arbetsför ålder finns. Dock kan investeringar i nya vägstråk vara 
motiverade utifrån trafiksäkerhet, framkomlighet, lokal och nationell nytta. 
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Tillgänglighet och bostadsbyggande 
Om inte tillgängligheten i transportsystemet utvecklas i takt med regionens tillväxt 
riskerar attraktiviteten och därmed förutsättningarna för bostadsbyggande försämras. 
Lokalisering av bostäder har stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i 
transportsystemet. Många infrastrukturåtgärder som genomförs påverkar 
transportsystemets funktion och har betydelse för bostadsbyggande indirekt utan att 
det går att härleda till en viss volym bostäder för respektive åtgärd. 
 
En förutsättning för allt bostadsbyggande är att det finns en lokal marknad som 
efterfrågar bostäderna. Ett mått för att bedöma lönsamheten vid nyproduktion av 
bostäder är Tobins Q, vilket är kvoten mellan marknadspriset på ett befintligt hus och 
kostnaden för att bygga ett motsvarande nytt hus. Om kvoten är över 1, det vill säga 
om det pris byggbolaget kan få ut för ett nybyggt hus överstiger 
produktionskostnaden, är det lönsamt att bygga nya bostäder. På motsvarande sätt 
indikerar en kvot lägre än 1 dålig lönsamhet för nyproduktion. Tobins Q speglar 
attraktiviteten och förutsättningarna för att bygga på en lokal bostadsmarknad. 
Teoretiskt borde därför en Tobins Q över 1 leda till ökade investeringar på 
bostadsmarknaden. Trots gynnsamma marknadsförutsättningar på många håll i 
Sörmland är nyproduktionen i vissa kommuner mycket lägre än behoven som 
tidigare analys visat i kapitel 3.5. 
 

Betydelsen av lägeskvalitet och tillgänglighet 
Tillgängligheten påverkar byggandets lönsamhet. Hög tillgänglighet är en 
betydelsefull lägeskvalitet för både företag och hushåll. Den senaste analysen som är 
några år gammal visade att den totala kvoten för Sörmlands län då uppgår till 1,12. 
Detta visar att det på länsnivå redan 2012 ansågs vara ekonomiskt fördelaktigt att 
bygga nytt för att få pengarna tillbaka på satsat kapital. Däremot är skillnaderna 
relativt betydande mellan kommunerna. Högst Tobins Q har Strängnäs och Trosa, 
medan kvoterna i Vingåker, Flen, Oxelösund och Katrineholm då låg under ett. Detta 
indikerade att det var mindre fördelaktigt att bygga nytt i dessa kommuner på en total 
nivå.  
 
Att det ändå förekommer en hel del byggaktivitet även i dessa kommuner beror på att 
mikroläget inom en kommun kan variera avsevärt i attraktivitet. Dessutom styr även 
annat än rent ekonomiska incitament beslutet att bygga nytt eller inte. Jämfört med 
studien som gjordes 2012 har troligtvis kvoterna ökat i länet, vilket huvudsakligen 
beror på att försäljningspriserna har ökat i snabbare takt än produktionspriserna.  
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Figur 33. Beräknat Tobins Q per trafikzon (SAMSområden) 2010–2011 och samband med 
funktionella stråk. 

 
 (Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland, 2013) 
 
I Figur 33 redovisas Tobins Q per trafikzon. Där alltså Tobins Q har satts i relation 
till tillgänglighet i transportsystemet på en fin geografisk nivå. Variationerna är stora 
över länet. De flesta områden med kvoter över ett ligger vid Mälaren i norr samt i 
viss mån längs med kusten och delar av inlandet. Ur ett transportsystemperspektiv 
går att utläsa ett mönster av sammanhängande stråk med högre Tobins Q som 
sammanfaller med kommunhuvudorterna samt stråk med tillgänglighet till järnväg 
(Svealandsbanan, Västra stambanan och Södra stambanan). Lägesegenskaper på 
lokal nivå (mikrolägen) tycks också ha stor betydelse i länet. 
 
Tillgänglighet är en attraktiv lägesegenskap. Priser på bostäder är i allmänhet högre i 
områden med hög tillgänglighet. Men hur påverkar tillgängligheten 
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marknadsförutsättningarna för bostadsbyggande i Sörmland? Studien tillgänglighet 
och Tobins Q i Sörmland visar att regional tillgänglighet till arbetsplatser ensamt kan 
förklara omkring 50 procent av variationen i Tobins Q inom Södermanlands län.  
 
Studien visar också att den så kallade elasticiteten i sambanden varierar mellan 5–10 
procent. Det innebär att om tillgängligheten i ett område ökar med en procent, så 
ökar Tobins Q med 5–10 procent. Det visar att det går att påverka förutsättningarna 
för nyproduktion av bostäder i Sörmland genom att bygga ny trafikinfrastruktur. En 
ny väg eller förbättringar i kollektivtrafiken som ökar tillgängligheten kan också 
påverka efterfrågan och Tobins Q. En slutsats är också att om detta sker i ett område 
med en kvot under 1 kan därmed marknadsförutsättningar för ökat bostadsbyggande 
skapas. Tillgängligheten har stor betydelse för lönsamheten i nyproduktionen. Om 
det som i Sörmland finns många områden med hög Tobins Q men att det ändå inte 
byggs i vissa områden, så är orsaken att det finns olika hinder på bostadsmarknaden 
som inte har med tillgänglighet att göra. Med vetskapen om de starka sambanden 
mellan tillgänglighet och bostadsbyggande som finns i länet, blir en bärande strategi 
för länstransportplanen; hur åtgärderna ytterligare kan stärka sambanden mellan 
infrastruktur och bostadsbyggandet.  
 

4.2 Olyckor och trafiksäkerhet 
En analys av olyckor visar att de är starkt koncentrerade till tätorterna men också 
överrepresenterade längs vissa vägstråk. Sörmland har omfattande problem med 
viltolyckor. Kollisioner med rådjur, vildsvin, älg och dovhjort är de i särklass 
vanligast förekommande olyckorna men bara en mindre andel av den typen av 
olyckor leder till personskador, se Figur 36. Trenden för dödade i trafiken har legat i 
stort sett oförändrad de senaste tio åren för länet. Statistiken visar dock att antal svårt 
skadade i trafiken sjunkit. Om det beror på bättre trafiksäkerhet eller att fordonen 
blivit trafiksäkrare eller en kombination av dessa faktorer är svårt att dra slutsatser 
om men är en positiv utveckling.  
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Figur 34. Totalt antal svårt skadade och dödade i vägtrafikolyckor i Sörmland 2007–2016. 
Källa: transportstyrelsen, egen bearbetning 

 
 
Figur 35. Totalt antal svårt skadade eller dödade i vägtrafikolyckor i Sörmland fördelade på 
färdsätt 2007–2016. Källa: transportstyrelsen, egen bearbetning. 
Bil

 
Biltrafiken är starkt överrepresenterad vad gäller olyckor med dödlig utgång eller 
svåra personskador. Valet av färdmedel är bland de viktigaste sätten att påverka 
trafiksäkerheten. Till exempel är det cirka tio gånger säkrare att åka buss än att åka 
bil, räknat som dödsrisk per personkilometer. Gång och cykling medför bägge en 
dödsrisk som är cirka 4–7 gånger så hög jämfört med att åka bil, medan motorcykel 
och moped är cirka 30 gånger farligare än åka bil, allt räknat per personkilometer. 
Utifrån den vetskapen är det extra viktigt att arbeta för trafiksäkerhet i tätorter för 
oskyddade trafikanter. Något som länstransportplanen beaktar i åtgärdsplanen.  
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Figur 36. Totalt antal svårt skadade eller dödade i vägtrafikolyckor i Sörmland fördelad efter 
olyckstyp 2007–2016. Källa: transportstyrelsen, egen bearbetning. 

 
 

4.3 Funktionella samband och brister i transportstråk 
 
Många av de nationella, storregionala och regionala målen handlar om tillgänglighet. 
Bakgrunden är sambanden som finns mellan tillgänglighet och tillväxt som beskrivits 
tidigare. Tillgänglighet får ses som resenärens möjlighet att nå arbetsmarknad, 
utbildning, service med mera inom en rimlig tid. Brister i till exempel framkomlighet 
och kapacitet påverkar tillgängligheten. Trafiksäkerhetsbrister kan också påverka 
tillgängligheten om bristande trafiksäkerhet påverkar resenärens val av färdväg eller 
trafikslag. Att transportsystemet är trafiksäkert för alla att använda är också en aspekt 
i att göra transportsystemet hållbart. I detta avsnitt beskrivs de strukturskapande 
stråken i Sörmland utifrån deras funktion, infrastruktur och identifierade större 
brister i förhållande till de aspekter som påverkar tillgängligheten och hållbarheten i 
stråken som visats tidigare.  
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Figur 37. Övergripande beskrivning av transportstråk i och genom Sörmland  

 
 
Tabell 8. Nationella och storregionala samband i stråk 

Stråk 
nr 

Stråkets  
sträckning 

Infrastruktur Funktion Brister 

N1 Stockholm-
Nyköping-
Norrköping -
Linköping (-
Malmö) 

Södra 
stambanan, 
E4:an 

Starkt storregionalt 
pendlingsstråk 
Nationellt 
genomfartsstråk väg 
och järnväg 
Godsstråk 

Kapacitet och 
robusthet järnväg 
Drift och underhåll 
delar av E4 

N2 Stockholm-
Gnesta-Flen-
Katrineholm-
Vingåker (-
Hallsberg-
Göteborg) 

Västra 
stambanan 

Starkt storregionalt 
pendlingsstråk 
Nationellt 
genomfartsstråk väg 
och järnväg 
Godsstråk 

Kapacitet järnväg 
Drift- och 
underhåll 

N3 Stockholm-
Strängnäs- 
Eskilstuna-
Örebro (-Oslo) 

Svealandsbanan, 
E20, Hallsberg 

Starkt storregionalt 
pendlingsstråk 
Nationellt 
genomfartsstråk väg 
och järnväg 
Godsstråk 

Kapacitetsproblem 
järnväg 
Tillgänglighet från 
E20 till Strängnäs 
centrum 
 

N4 Norrköping-
Katrineholm-
Eskilstuna-
Västerås-Gävle 

Väg 56 Godsstråk väg med 
betydelse för 
varuförsörjningen av 
Storstockholm och 
logistik i Mälardalen, 

Framkomlighet, 
trafiksäkerhet 

N1 

N3 

N2 

R3 

R2 

R1 N4 
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Bergslagen och 
längs 
Norrlandskusten 
Knyter ihop länet 
med Västmanland 
Pendlingsstråk 
Eskilstuna- Västerås 
 

R1 Oxelösund-
Nyköping-
Katrineholm-
Vingåker 
(Örebro) 

Väg 52 Förbinder länet med 
Örebro län 

Framkomlighet, 
trafiksäkerhet, 
restider 

R2 Oxelösund-
Nyköping-Flen-
Eskilstuna-
Västerås  
(Borlänge-) 

TGOJ-banan Järnvägsstråk för 
malm och 
godstransporter. 
Persontransportstråk 
Eskilstuna-Västerås 

Bärighet, drift- och 
underhåll, restider 
TGOJ-banan i 
Eskilstuna tätort, 
barriäreffekter, 
hinder för 
stadsutveckling 

R3 Norrköping-
Uppsala 

Väg 55 Storregionalt stråk 
för godstransporter 

Framkomlighet, 
trafiksäkerhet 

 
Tabell 9. Inomregionala samband i stråk 

Stråk 
nr 

Stråkets 
sträckning 

Infrastruktur Funktion Brister 

R1 Oxelösund-
Nyköping-
Katrineholm-
Vingåker 

Väg 52 Tvärförbindelse 
väg för att knyta 
ihop länet och 
landsbygd. 
Pendlings och 
busstråk 

Framkomlighet, 
trafiksäkerhet 

R2 Nyköping-
Eskilstuna 

Väg 53, TGOJ-
banan 

Tvärförbindelse 
väg för att knyta 
ihop länet och 
landsbygd. 
Pendlings och 
busstråk. 
Persontrafik 
TGOJ-banan 
delen Eskilstuna-
Flen 

Väg 53 
trafiksäkerhet, 
framkomlighet 
TGOJ-banan, drift- 
och underhåll, 
restider 

R3 Strängnäs-Flen-
Katrineholm 

Väg 55 Regionalt 
pendlingsstråk, 
godsstråk 

Framkomlighet. 
trafiksäkerhet 

N1 Nyköping-Trosa E4 Busstråk, 
regionalt 
pendlingsstråk 

Framkomlighet och 
trafiksäkerhet 
trafikplatser/infarter 
Nyköping 

N2 Flen-Gnesta-
Södertälje-
Stockholm 
Flen-Katrineholm-
Vingåker 
 

Väg 57 
 
Väg 55, Väg 52 

Busstråk. 
Regionalt 
pendlingstråk, 
inomregional 
godstrafik  

Trafiksäkerhet, 
framkomlighet, 
restider 
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För den infrastruktur som berör länstransportplanen i första hand, länsvägarna, så 
handlar de övergripande bristerna på vägnätet i ett stråkperspektiv om att många 
sträckor har för låg standard på delsträckor och tillåten hastighet. Det är vanligt med 
bristfälliga omkörningsmöjligheter. Framkomligheten försämras när tung trafik 
blockerar vägbanan utan möjlighet till omkörning.  
 
Vanligt på de regionala stråken är att de har smala körfält, dåliga siktförhållanden 
som påverkar trafiksäkerheten. Generellt sätt är behoven av förbättringar i det 
regionala vägnätet med koppling till nationella mål om trafiksäkerhet mycket 
omfattande, både vad gäller trimningsåtgärder, om- och nybyggnation samt drift- och 
underhållsåtgärder. 
  

4.4 Viktiga stråk och noder för Sörmlands utveckling 

Nationella järnvägs- och vägstråk 
Ett sätt att mäta tillstånd och funktionalitet är att titta på utveckling kring 
transportstråken. Transportsystemet i regionen har en ryggrad bestående av ett antal 
nationella stråk som även har en regional betydelse. En strukturell analys av 
kommunernas planerade bostadsbyggande fram till 2030 visar att bostadsbyggandet i 
länet är koncentrerat till kommunhuvudorterna och längs ett antal starka stråk som 
ger både regional, nationell och internationell tillgänglighet. Utifrån internationell 
tillgänglighet skapar stråken en tillgänglighet till Arlanda för kommunerna i 
Sörmland. Södra stambanan och E4 skapar en tillgänglighet till Stockholm Skavsta 
flygplats framförallt till och från en marknad för flygresenärer i Stockholm.  
 
Utifrån analyser av pendling samt av bostadsbyggandet i förhållande till 
transportstråk kan slutsatsen dras att de viktigaste strukturskapande stråken i länet är 
alla nationella transportstråk. Till dessa stråk ansluter flera andra järnvägs- och 
vägstråk som till exempel väg 56 som binder samman och skapar en tillgänglighet i 
tvärförbindelser och starka funktionella samband mellan tätorter som till exempel 
Eskilstuna och Västerås. 
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Figur 38. Strukturbild för Sörmland med stråk i olika nivåer. Desto mörkare färg desto 
starkare samband utifrån pendling i stråken. 

 
 
 
Tabell 10. Strukturskapande transportstråk i Sörmland 

Stråknummer Stråkets sträckning Infrastruktur 
N1 Stockholm-Trosa-Nyköping-

Norrköping (-Malmö) 
Södra stambanan, E4 

N2 Stockholm-Gnesta-Flen-
Katrineholm (-Göteborg) 

Västra Stambanan, Väg 55 

N3 Stockholm-Strängnäs-Eskilstuna-
Västerås-Örebro (-Oslo) 

Svealandsbanan, E20, Väg 56 

R2 Nyköping-Eskilstuna-Västerås 
Katrineholm-Eskilstuna-Västerås 

Väg 53, TGOJ-banan, Väg 56 
 

 
Regionen har inte ansvar för utveckling och investeringar i dessa stråk. Trots detta är 
de nationella stråken de viktigaste stråken för både lokala och regionala transporter i 
Sörmland. Genom systemanalysen för Östra Mellansverige har Sörmland gjort sitt 
inspel till den nationella planen om synen på stråkens betydelse. Om olika 
storregionala och regionala mål ska nås bör länstransportplanen också understödja 
utveckling i stråken utifrån de möjligheter som finns med länstransportplanens 
budget. Utrymme för medfinansiering i nationell infrastruktur har inte funnits eller 
prioriterats i länsplaneprocessen.     
 

Regionala vägstråk och tvärförbindelser 
Prioriteringar av åtgärder i vägnätet som finansieras via länstransportplanen ska 
grunda sig på de utpekade ”strukturellt prioriterade funktionerna” och det mer 
konkretiserade funktionellt prioriterat vägnät. Det är de vägar som knyter ihop länet 
och skapar en grundläggande tillgänglighet i transportsystemet för tätorter och 

N1 

N3 

N2 
R2 
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landsbygd. Det utpekade vägnätet utgör Sörmlands förbindelse mot omvärlden och är 
de vägar som fyller en viktig regional funktion. Det funktionellt prioriterade vägnätet 
definierar också de vägar som skapar tvärförbindelser och knyter ihop länets tätorter. 
Det är en klassificering av vägar som Trafikverket införde under 2016 och som 
arbetats fram tillsammans med länsplaneupprättaren och kommunerna. Funktionellt 
prioriterat vägnät är en sammanvägd bedömning av vägarnas betydelse utifrån olika 
funktioner, trafikutveckling och betydelse utifrån till exempel kollektivtrafik och 
tung trafik. Ställningstagandet om funktion innebär att brister på vägar som inte finns 
utpekade i det funktionellt prioriterade vägnätet får en lägre prioritering i 
åtgärdsplaneringen. Väg 56, E4 och E20 ingår i den nationella planeringen. 
Resterande vägar är prioriterade vägar i länstransportplanen. 
 
Figur 39. Funktionellt prioriterat vägnät i Sörmland 

 
 

Utvecklingsområden för internationell tillgänglighet och gods 
Industrin och näringslivet i Sörmland ställer krav på infrastrukturen och bättre 
förutsättningar för att utveckla och verka för effektiv godshantering. I takt med ökad 
globalisering och Stockholms tillväxt skapas en större marknad och ökad 
konsumtion. Tillväxten leder till att markpriserna i de centralare delarna ökar.  
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En utvecklingstendens och konsekvens av denna utveckling är en tillväxt av logistik 
och transportrelaterade verksamheter i omkringliggande regioner. Detta märks tydligt 
i Sörmland med utvecklingen av nya kombiterminaler, logistikparker och 
logistikrelaterade verksamheter i flera av länets kommuner sedan 90-talet. Det visas 
också genom att godstransporter på järnväg och tunga transporter på väg genom länet 
ökar. Utvecklingen leder till möjligheter för tillväxt i länet. Men utvecklingen bidrar 
också till stora utmaningar för transportsystemet. En analys av godsvolymer på olika 
logistiknoder på storregional nivå visar att länets logistikverksamheter har stor 
betydelse i ett storregionalt perspektiv utifrån mängden gods som hanteras. 
 
Figur 40. Godsvolymer på olika logistikcentrum, hamnar och kombiterminaler i Östra 
Mellansverige 2017. Källa: ÅF infraplan. 

 
 
Den största noden inom länet för hantering av gods är Oxelösunds hamn. Sjöfart har 
stor betydelse för godstransporter till och från regionen, speciellt för utrikes 
transporter. Hamnar har ofta olika specialisering utifrån geografiskt läge, vilka typ av 
fartyg de kan ta emot och hur hamnens anslutande infrastruktur ser ut. Det innebär att 
hamnar i närheten av varandra inte nödvändigtvis konkurrerar med varandra. 
 

Namn Passagerartrafik Container RoRo Oljehamn Bilhantering Torrbulk 
Oxelösunds 
hamn 

 X X X  X 
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Oxelösunds hamn är den hamn i Östra Mellansverige som hanterar störst mängd olja. 
2016 hanterade hamnen 1755 tusen ton olja. Det är också den hamn i Östra 
Mellansverige som hanterar störst mängd icke enhetsgods (bulkgods) mycket på 
grund av kopplingen till stål- och malmtransporter. Hamnen hanterade 5427 tusen 
ton bulkgods 2016. TGOJ-banan förbinder hamnen med järnväg. 
 

 
 
Nyinvesteringar i hamnen och bärighetsåtgärder på TGOJ-banan blir viktigt om 
marknaden för gruvnäringen förbättras vilket kommer leda till mer transporter till 
och från hamnen. 
 
I länet finns kombiterminaler i Eskilstuna och Katrineholm. I anslutning till dessa 
finns också lastbilsterminaler. I Strängnäs finns en logistikpark i direkt anslutning till 
motorväg E20, mellan Göteborg och Stockholm, samt riksväg 55, mellan Uppsala 
och Norrköping. Katrineholms Logistikcentrum är belägen där Västra och Södra 
stambanorna korsar varandra. Här möts riksväg 52, 55, 56 och 57 och knyter 
samman E4, E18 och E20.  
 
Enligt en analys av kommunernas planering för verksamhetsområden visar att för de 
största transportgenererande godshantering- och persontransportnoderna i länet finns 
planer för exploatering. Om befolkningen i hela Östra Mellansverige ökar enligt 
prognoserna och det är fortsatt tillväxt i ekonomin finns goda förutsättningar för 
länets godsnoder att växa. Men en sådan utveckling kommer också betyda en ökad 
belastning på transportsystemet på lokal, regional och nationell nivå. Det kan komma 
att påverka framtida investeringar i både regional och nationell plan för 
transportinfrastrukturen. 
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Stockholm Skavsta flygplats 
Som transportnod betraktad är Stockholm Skavsta flygplats en av regionens mest 
trafikgenererande platser. Varje år reser ungefär 2 miljoner personer till och från 
flygplatsen. Det gör den till Sveriges tredje största flygplats sett till antalet resenärer i 
utrikestrafik. Lokalt är det också ett av Nyköpings största arbetsplatsområde med 
över 1400 personer verksamma på området idag. Flygplatsen blir viktig ur ett 
regionalt perspektiv då den ökar den internationella tillgängligheten för regionen. 
Verksamheten drivs på kommersiell basis och är inriktad på reguljär internationell 
passagerartrafik. Ryan Air dominerar trafikutbudet på flygplatsen och har funnits 
etablerad på flygplatsen i tjugo år. Sommaren 2017 finns drygt 45 direktlinjer till 
destinationer i hela Europa. Kustbevakningens nationella flygbas finns på 
flygplatsen. Vid flygplatsen finns också verksamheter kopplade till privatflyg. 
Flygplatsen har kapacitet för transatlantiskt fraktflyg med jumbojets. Flygplatsen 

Figur 41. Viktiga noder i länet för logistik, gods och internationell tillgänglighet och koppling 
till kommunernas planering för verksamhetsområden fram till 2030. 
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ingår som en av Sveriges Core-flygplatser inom det av EU utpekade transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T). 
 
Flygplatsen har miljötillstånd för 6 miljoner resenärer årligen. Mer än någon annan 
flygplats i Östra Mellansverige exkluderat Arlanda. Det innebär att flygplatsen har 
outnyttjad kapacitet som kan möta den ökning i utrikesresandet som väntas de 
närmsta tjugo åren och blir viktigt kring frågan om flygplatskapacitet i 
Stockholmsregionen. Därmed spelar också Skavsta en framtida roll i det nationella 
flygsystemet utöver den lokala och storregionala roll flygplatsen spelar idag. 
 

 
 
Osäkerheter i prognoser för flyget är stora. Skavstas egen huvudprognos från 2017 
anger en ökning till 5,7 miljoner resenärer fram till 2040. Trafikverkets lägsta 
prognoser (lågscenariot) anger en ökning till 4,4 miljoner resenärer 2040. Men i den 
prognosen ingår inga tänkbara systemeffekter av kommande 
tillgänglighetsförbättringar. Enbart lågscenariot visar att vägsystemet och 
kollektivtrafiken i anslutning till flygplatsen kommer att belastas mycket över tid.  
 
Ostlänken kommer ha en stor betydelse för utvecklingspotentialen av flygplatsen då 
flygplatsen får en stor tillgänglighetsförbättring och därmed når en större marknad 
genom bättre restider. Flera kopplingar till utvecklingen av Skavsta och Ostlänken 
finns i länstransportplanen genom olika utredningar som kommer att behöva göras 
kommande år. Inom de närmaste tolv åren kommer transportnoden att påverkas 
genom byggande av ny järnväg, nytt resecentrum, ny- och ombyggnad av terminaler, 
kollektivtrafikåtgärder, ombyggnad av vägsystemet i området och kommunens planer 
på exploatering av området. 
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5 Prioriterade funktioner 
 
Utgångspunkterna för inriktningen i länstransportplanen, ur ett regionalt 
utvecklingsperspektiv, grundar sig på tillgänglighet till arbetsmarknad i ett regionalt 
och storregionalt perspektiv. Detta baserar sig på Sörmlands struktur, funktionella 
samband och utvecklingstendenser. Transportsystemets grundläggande funktion i 
Sörmland är att tillhandahålla säker tillgänglighet och framkomlighet för person- och 
godstransporter, såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. 
Länstransportplanen ska främja den regionala utvecklingen i länet men också 
transportsystemet i ett större sammanhang utifrån trafiksäkerhet, social hållbarhet 
och miljö.  
 
För att uppnå de övergripande målen har ett antal funktioner prioriterats.  
Funktionerna pekar på vilka stråk och noder i transportinfrastrukturen som bör 
prioriteras för att på bästa sätt ska kunna bidra till måluppfyllnad. Efter funktionerna 
följer strategier som beskriver hur de prioriterade funktionerna ska nås. 

Strukturellt prioriterade funktioner för utveckling av transportsystemet 

 
Det huvudsakliga stödet för prioriteringarna går att härleda till transporttrender, 
länets befolkningsutveckling, resmönster, trafikprognoser och utvecklingen av 
arbetsmarknad.  
 

• I första hand måste tillgängligheten mellan kommunhuvudorterna som ligger 
längs de storregionala stråken in mot Stockholms län förbättras. 
  

• I andra hand behöver tillgängligheten mellan kommunhuvudorter som har 
starkast funktionella samband mellan sig i ett regionalt och storregionalt 
perspektiv stärkas. 
 

• I tredje hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna 
förbättras. 
 

• Fokus för satsningar i transportsystemet, för att stärka den regionala 
utvecklingen i länet och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära satsningar som 
understödjer bostadsbyggandet och en sammankoppling med spårtrafiken som 
grund. 
 

• Fokus för funktioner i transportsystemet bör vara ett hållbart vardagsresande 
som understöds av gång- och cykel, en effektiv kollektivtrafik och 
bytespunkter av hög kvalité.  
 

• Ett transportsystem som stödjer utvecklingen av internationell tillgänglighet 
och en effektiv godshantering vid noder i länet som stöd till näringslivets 
transporter. 
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Beskrivning av prioriterade funktioner i länets transportsystem  

I första hand måste tillgängligheten mellan kommunhuvudorterna som ligger 
längs de storregionala stråken in mot Stockholms län förbättras. 
Kommunhuvudorterna är de orter som har viktigast funktion utifrån service, boende, 
kultur, utbildning, sjukvård och arbetsmarknad i länet och knyter ihop mindre tätorter 
och landsbygd i omlandet. Alla kommunhuvudorter fungerar som nav och funktion i 
kollektivtrafiksystemet i ett lokalt, regionalt och storregionalt perspektiv. Enskilt och 
i ett storregionalt perspektiv har orterna få arbetsställen och en begränsad diversitet i 
näringslivet. De är beroende av ett större omland på grund av arbetsmarknadens 
specialisering.  
 
Tidigare analyser av funktionella samband utifrån pendling, flyttmönster och 
näringsliv visar att länet har starkast samband med Stockholms län. Samtliga 
kommunhuvudorter utom Oxelösund ligger som noder i järnvägssystemet med direkt 
förbindelse till och från Stockholm. Satsningar för förbättrad tillgänglighet på dessa 
stråk i nationell plan och satsningar på tillgänglighetsförbättringar inom tätorterna till 
bytespunkter och satsningar på bytespunkter i länstransportplanen är investeringar 
som bör prioriteras då de möter målen och har bäst förutsättning att främja tillväxt 
och hållbart resande. 

I andra hand behöver tillgängligheten mellan kommunhuvudorter som har 
starkast funktionella samband mellan sig i ett regionalt och storregionalt 
perspektiv stärkas. 
Sörmlands struktur gör att flertalet av kommunhuvudorterna har starkare funktionella 
samband med tätorter utanför länet än inom det egna länet. Utifrån ett 
flerkärnighetsperspektiv och regional utveckling innebär det att mellanregionala och 
nationella stråksatsningar i flera fall har större nytta än satsningar på regionala stråk i 
synnerhet vägstråk i länet. För Sörmland har det storregionala perspektivet extra stor 
betydelse för länets utveckling. Exempel på sådana samband är Västerås-Eskilstuna, 
Gnesta-Södertälje, Nyköping-Stockholm och Norrköping-Katrineholm.  

I tredje hand måste tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna 
förbättras samt tillgängligheten till kommunhuvudorterna från det lokala 
omlandet. 
Tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna mellan kommunhuvudorterna är 
viktiga för möjligheten till dagligt utbyte av kompetens, varor och tjänster. I vissa av 
de regionala tvärförbindelserna som till exempel Eskilstuna-Nyköping finns 
arbetspendling även om det i jämförelse är få i jämförelse med de starka stråken.  
Om länet vill bygga vidare på att uppnå en flerkärnighet där alla Sörmlands tätorter 
har förutsättningar för en positiv utveckling med avseende på kompetensförsörjning, 
sysselsättning och bostadsmarknad krävs stora tillgänglighetsförbättringar på sikt. 
 
För de som bor och/eller verkar på landsbygd och i mindre tätorter bör 
tillgängligheten till kommunhuvudorterna prioriteras. Det utbud och service som 
finns där är avgörande för en fungerande vardag. Tillgängligheten till 
kommunhuvudorterna är viktig för att möjliggöra byten till kollektivtrafiken från 
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andra färdmedel och därmed möjliggöra ett hållbart resande med ökad andel 
kollektivtrafik, gång och cykel även för boende på landsbygd. 

Fokus för satsningar i transportsystemet, för att stärka den regionala 
utvecklingen i länet och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära satsningar som 
understödjer bostadsbyggandet och en sammankoppling med spårtrafiken 
som grund. 
När arbetspendlingen ökar sker det en regionförstoring. Genom att människor 
pendlar och rör sig över allt större geografiska områden knyts kommuner funktionellt 
samman i allt större lokala arbetsmarknadsregioner. Bilen har sannolikt spelat ut sin 
roll som regionförstorare eftersom det inte går att köra särskilt mycket fortare och vi 
sannolikt inte är beredda att lägga allt för mycket mer tid för transporter. Eftersom 
Sörmland har en liten egen arbetsmarknad är geografin i ett storregionalt perspektiv 
viktig. Därför får tåget en central roll som det snabbaste landtransportmedlet med en 
stor potential att främja en flerkärnig ortsstruktur. Länstransportplanen bör stödja en 
sådan utveckling. Det kan göras genom satsningar på bytespunkter och tillgänglighet 
i tätorter. 

Fokus för funktioner i transportsystemet bör vara ett hållbart vardagsresande 
som understöds av gång- och cykel, en effektiv kollektivtrafik och 
bytespunkter av hög kvalité. 
Den ökade tillgängligheten och utveckling av arbetspendlingen bör ske med 
kollektivtrafik och cykel som grund, detta ses som avgörande för att nå klimatmålet. 
För att åstadkomma sådan utveckling måste kollektivtrafik och cykel vara de 
attraktivaste trafikslagen för det vardagliga resandet där hela eller delar av resan 
genomförs till fots, med cykel, buss eller tåg. Kollektivtrafiken och 
cykelinfrastrukturen måste då vara kapacitetsstark och attraktiv så som det beskrivs i 
trafikförsörjningsprogrammet respektive den regionala cykelstrategin. Ett socialt 
hållbart transportsystem uppstår när det likvärdigt svarar mot alla gruppers behov 
och är trafiksäkert.  

Ett transportsystem som stödjer utvecklingen av internationell tillgänglighet 
och en effektiv godshantering vid noder i länet som stöd till näringslivets 
transporter. 
Sörmland har ett strategiskt läge i Mälardalen för godstransporter och noder. Länet är 
en port till och från Stockholmsregionen. Befolkningsutvecklingen i Stockholm och 
ökade markvärden i de centrala delarna av Stockholm har bidragit till att 
utvecklingen av extern lager och godshantering ökat över tid i Sörmland. Effektiva 
anslutningar till terminaler och bra godshantering bidrar till att förstärka regionens 
logistikläge och öka regionens konkurrenskraft. Regionens infrastruktur ska skapa 
god framkomlighet för godstransporter på väg och järnväg och bidra till att öka 
andelen gods på miljövänliga trafikslag. 
Sörmland bör också värna de strategiska noder som finns i länet som ger 
internationell tillgänglighet för gods- och persontransporter som Stockholm Skavsta 
flygplats och Oxelösunds hamn.  
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Figur 42. Strukturbild för Östra Mellansverige. Viktiga funktionella samband. Källa: ÖMS 
2050, Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 
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6 Strategier och åtgärdsplan 
 
De strategiska vägvalen för länstransportplanen, dess åtgärder och genomförande 
grundar sig på de prioriterade funktionerna men också olika planeringsförutsättningar 
som behöver beaktas. När det kommer till konkreta investeringsobjekt är det inte 
alltid förutsättningarna finns för genomförande under planperioden även om det 
utifrån målen skulle vara det bästa. Det kan handla om tid, kostnader, 
miljökonsekvenser, medfinansiering eller annan planering.  
 

6.1 Strategisk inriktning och strategier  
Strategierna ger riktning i planering av åtgärder och utgör prioriteringsgrunder och 
vägledning för vilka åtgärder som ska väljas i länstransportplanen. Följande 
strategiska inriktningar har varit vägledande för att stödja målen och svara mot de 
prioriterade funktionerna:   
 

• Attraktiva livsmiljöer - ökat fokus på tätortsnära åtgärder  
• Prioritera åtgärder kopplat till bostadsbyggande  
• Bytespunktsutveckling och nya resecentrum  
• Infrastrukturåtgärder för kollektivtrafiken (framkomlighet, tillgänglighet och 

standard hållplatser) 
• Stärka regionala vägstråk med både regional och nationell funktion. 55:an 

prioriteras för att stärka trafiksäkerhet, framkomlighet och stärka redundansen 
för näringslivets transporter och godstransporter på väg.  

 
 

Strategier 
Prioriterade funktioner Strategier i länstransportplanen 
I första hand måste tillgängligheten mellan 
kommunhuvudorterna som ligger längs de 
storregionala stråken in mot Stockholms län 
förbättras. 

• Förbättra regionala bytespunkter för att 
främja smidiga byten mellan 
transportslag 

• Satsa på åtgärder för framkomlighet 
och tillgänglighet i tätorter 

• Prioritera åtgärder som främjar 
bostadsbyggande för utveckling av 
livskraftiga och attraktiva tätorter 

I andra hand behöver tillgängligheten mellan 
kommunhuvudorter som har starkast 
funktionella samband mellan sig i ett 
regionalt och storregionalt perspektiv 
stärkas. 

• Prioritera hållplatser i starka stråk 
• Fortsatt utveckling av 55:an för att 

stärka tillgängligheten i mellersta 
Sörmland  

I tredje hand måste tillgängligheten i de 
regionala tvärförbindelserna förbättras. 

• Fokus för åtgärder i lägre prioriterade 
tvärförbindelser är 
kollektivtrafikåtgärder och smärre 
trafiksäkerhetsåtgärder  
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Fokus för satsningar i transportsystemet, för 
att stärka den regionala utvecklingen i länet 
och en ökad tillgänglighet, är tätortsnära 
satsningar som understödjer 
bostadsbyggandet och en sammankoppling 
med spårtrafiken som grund. 

• Styrning av investeringar mot 
utvecklingsområden i goda lägen 

• Stärk insatser för stadsomvandling och 
utvecklingen av attraktiva livsmiljöer 

 

Fokus för funktioner i transportsystemet bör 
vara ett hållbart vardagsresande som 
understöds av gång- och cykel, en effektiv 
kollektivtrafik och bytespunkter av hög 
kvalité.   

• Planera för en samhällsstruktur som 
stödjer de hållbara transportslagen 
kollektivtrafik och cykel. 

 

Ett transportsystem som stödjer 
utvecklingen av internationell tillgänglighet 
och en effektiv godshantering vid noder i 
länet som stöd till näringslivets transporter 

• Säkerställa funktioner och kapacitet i 
strategiska stråk 

• Förbättra förutsättningarna för 
etablerade logistikverksamheter i 
regionen med kärnområdet Oxelösund, 
Katrineholm och Eskilstuna-Strängnäs, 
samt Nyköping-Skavsta 

 
 

6.2 Ekonomiska förutsättningar 
Utgångspunkten för planeringen för Sörmlands del är den ekonomiska ramen på 
1122,3 miljoner kronor för perioden 2018–2029. Ramen har beräknats utifrån ett år 
1–3, 4–6 och 7–12 perspektiv. I praktiken revideras planen igen efter fyra år. 
Prioriteringar för år 7–12 har strategisk betydelse för planen som i framtiden ersätter 
länsplanen 2018–2029. År 7–12 fokuserar att peka ut viktiga behov och brister som 
behöver utredas. 
 
Tabell 11. Sörmlands ekonomiska ram, perioden 2018–2029. Fördelning enligt tilldelade ramar. 
År 1–3 4–6 7–12 2018–2029 
mnkr 321 287 514 1122 

 

Planeringsperspektiv 2018–2029 
För åtgärdsplanen gäller att för beslut som fastställer åtgärder de första sex åren utgår 
från att åtgärderna har kommit så långt i den fysiska planeringen att de kan börja 
byggas så som planerat. De sista sex åren av planperioden visar mer en totalbild av 
behov och brister i länets transportsystem. Av behov och bristerna kan också vissa 
åtgärder namnsättas och budgeteras år 7–12. Detta görs utifrån bedömningen att 
behoven är viktiga i ett långsiktigt perspektiv utifrån nuvarande strategisk inriktning, 
utvecklingen i länet och om behoven hänger ihop med andra investeringar år 1–6.     
 
 

År 1–3 År 4–6 År 7–12 
2018–2020 2021–2023 2024–2029 

Förslag till byggstart Förslag till förberedelse för 
byggstart 

Brister och prioriterade 
behov 
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6.3 Åtgärdsplanen 
Utifrån strategierna har en plan tagits fram som anger en ökad ambition för hållbar 
stadsutveckling med gång- och cykel och kollektivtrafik som grund. Genomgående 
fokuserar planen på stadsomvandling och stadsutveckling utifrån både ökad 
tillgänglighet, framkomlighet och bostadsbyggande. Detta åstadkoms via 
investeringar genom regionala vägåtgärder i form av namngivna objekt, 
trimningsåtgärder på statligt vägnät, gång och cykelåtgärder och 
kollektivtrafiksatsningar.  
 
I ett regionalt utvecklings- och tillväxtperspektiv prioriteras bytespunktsutveckling 
kopplat till järnväg och spårtrafik. Ett fokus för kommande plan är att strategiskt 
börja planera och ta höjd för Ostlänken, Svealandsbanan och kommande 
nysatsningar på regionaltågstrafikering. En särskild resecentrumsatsning med 
överenskommelser med kommunerna prioriteras för ändamålet. I budget för 
kollektivtrafik finns också medel avsatta för smärre upprustning av befintliga 
stationsmiljöer för bytespunkter längs Västra Stambanan.  
 
Stråkprioritering på väg medför att väg 55 fortsatt är högst prioriterad. Detta utifrån 
trafikprognoser, framkomlighet, trafiksäkerhet och brister i stråk. Redan beslutade 
åtgärder från nuvarande plan finns med i förslaget. Dessa är långt planerade starka 
cykelstråk, Dunker-Björndammen, väg 57 Gnesta-E4 och Infart Trosa. Övriga 
namngivna objekt i planen fanns med som prioriterade brister i nuvarande plan och 
har därför utretts vidare och är mer eller mindre mogna att gå vidare för uppdaterad 
vägplan, projektering och byggnation. Tidigare planer har saknat planering och 
medel för smärre åtgärder på statligt vägnät. Detta har medfört ett uppdämt behov av 
olika trimningsåtgärder på väg i och utanför tätort i länet. Denna plan tar höjd för 
behoven genom en egen pott för trimningsåtgärder på statligt vägnät.  
 

Fördelning av planram efter färdmedel 
Det finns utmaningar att redovisa hur åtgärdsplanen gynnar olika färdmedel och mål. 
I realiteten går åtgärdsområdena in i varandra på olika sätt. Inom åtgärdsområdet 
regionala vägåtgärder som innehåller dels namngivna objekt men också smärre 
trimningsåtgärder kan exempelvis även en del mindre cykelåtgärder i tätort ingå. För 
kollektivtrafiken kan även resecentrumsatsningarna innehålla olika former av 
tillgänglighetsåtgärder och kollektivtrafikåtgärder på väg i form av busskörfält, 
pendelparkeringar med mera.  
 
Vägåtgärder kan vara bra åtgärder utifrån till exempel kollektivtrafik och oskyddade 
trafikanter. Vägåtgärder i olika former behövs för att åstadkomma trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och framkomlighet för olika färdmedel inte bara biltrafik. Syftet med 
vägåtgärderna kan också vara att öppna upp för exploateringar och bostadsbyggande 
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och därför vara bra åtgärder utifrån ett tillväxtperspektiv. Gemensamt för 
åtgärdsgruppen regionala vägåtgärder är att det handlar om åtgärder på statligt 
vägnät oavsett vilka typer av åtgärder som avses. 

Översikt åtgärdsområden 
Planen som helhet delas in i åtta olika budgetposter som visar vilka åtgärdsområden 
och satsningar som finns i länstransportplanen, se Tabell 12 . I nästa avsnitt förklaras 
varje åtgärdsområde för sig och vilka investeringar som prioriteras.  
 
Tabell 12. Åtgärdsområden i länstransportplanen 2018–2029 

Översikt planförslag åtgärdsområden Fördelning mnkr Fördelning %  
Regionala vägåtgärder, namngivna objekt 558,5  50 
Regionala vägåtgärder, trafiksäkerhet, GC- och 
trimningsåtgärder 

172 15 

Starka cykelstråk, cykelstrategin 51,7 5 
Kollektivtrafik, statligt bidrag och regional 
kollektivtrafik 

131 12 

Kollektivtrafik, namngivna resecentrum 78 7 
TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter samt TS- 
och miljöåtgärder för tätorter. Statligt bidrag 

80,6 9 

Enskilda vägar, statligt bidrag 12 1 
ÅVS, strategiska planeringsunderlag 14,4 2 
Totalt 1 122,2  
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Figur 43. Fördelning av planram efter åtgärdsområden  
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6.4 Beskrivning åtgärdsområden och investeringar 
 
Figur 44. Översikt namngivna objekt, regionala cykelstråk och resecentrumsatsningar i 
åtgärdsplanen 2018–2029 

 
Not: Smärre trimningsåtgärder på statligt vägnät finns ej med på kartan. För specifikation av de 
åtgärderna se Tabell 16. ÅVS för annat än satsningen på 55:an stråket finns ej med på kartan. För 
specifikation av prioriterade brister år 7–12 se kapitel 6.5 om prioriterade åtgärdsvalsstudier.   
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Översikt åtgärdsplan och planbudget 2018–2029 
 
Åtgärdsområde och investeringar 

Fördelning mnkr 
År 1–3 År 4–6 År 7–12 Planbudget 

2018-2029 
Regionala vägåtgärder 
Namngivna objekt 
Väg 57, Gnesta-E4 49,9   49,9 
Infart Västra Trosa 60,9   60,9 
Väg 53, Infart Eskilstuna 18,2 50  68,2 
Väg 55, Dunker-Björndammen 4,2 90,5  94,7 
Väg 218 E4 - Trosa 23 20,8  43,8 
Väg 53, Genomfart Eskilstuna 2 28  30 
Väg 55, Förbifart Flen  2 147 149 
Väg 55 Infart Strängnäs E20   62 62 
Totalt: 158,2 193,3 207 558,5 

 
Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder 
regionala vägnätet 

52 30 90 172 

     
Enskilda vägar 3 3 6 12 

 
Kollektivtrafik 
Namngivna resecentrum, statligt bidrag (50 % medfinansiering) 
Resecentrum Strängnäs 11 5  16 
Resecentrum Nyköping 8 8  16 
Resecentrum Eskilstuna  9 5 14 
Resecentrum Skavsta   20 20 
Resecentrum Vagnhärad   12 12 
Totalt:  19 22 37 78 

 
Regional kollektivtrafik och statligt bidrag (0–
50 % medfinansiering) 

24 10 97 131 

 
Starka cykelstråk enligt cykelstrategin (50 % medfinansiering) 
GC-väg Mälarvägen väg 953, 8 km 16   16 
Nyköping (Oppeby) -Skavsta, 3,7 km 5,5   5,5 
Strängnäs - Härad, 2 km 4,3   4,3 
Oxelösund-Nyköping, 2,9 km 5,3   5,3 
Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km 1,5 16  17,5 
Katrineholm-Valla (omgjord till bygdeväg, finans 
kvarvarande TS brist) 

3,1   3,1 

Totalt:  35,7 16  51,7 
 

TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter samt 
TS- och miljöåtgärder för tätorter. Statligt 
bidrag (50 % medfinansiering) 

24 10 66 100 

 
ÅVS strategiska planeringsunderlag 5 3,3 10,7 19 
Totalt 230,9 287,6 513,7 1122,2 
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Regionala vägåtgärder 
Anslaget till Regionala vägåtgärder fördelas mellan tre olika användningsområden 
enligt Tabell 13. Namngivna objekt innehåller åtgärder som överstiger 25 miljoner 
kr. Prioriterade smärre brister och åtgärder på det statliga vägnätet upp till 25 
miljoner kr finansieras via posten ”Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder 
regionala vägnätet”. En pott för enskilda vägar med statsbidrag finns för särskilda 
insatser på det enskilda vägnätet. 
 
Tabell 13. Regionala vägåtgärder 

Regionala vägåtgärder 2018–2029 Fördelning tkr 
Namngivna objekt 558 500 
Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder regionala vägnätet 172 000 
Enskilda vägar 1200 
Totalt 731 700 

 

Namngivna objekt 
I planen avsätts 558,5 miljoner 
kr för viktiga större vägåtgärder 
som överstiger 25 miljoner kr. 
Viktiga utgångspunkter för 
prioritering av större 
vägåtgärder har varit förbättrad 
trafiksäkerhet, att främja 
bostadsbyggandende, 
sysselsättning och tillväxt. 
Förutom väg 57 och väg 55 
som en stråksatsning kopplar 
resterande objekt till förbättrad 
framkomlighet och 
tillgänglighet i tätortsnära 
miljöer. Satsningarna på namngivna vägobjekt i kommunhuvudorterna är till gagn 
för kollektivtrafiken och utvecklingen av attraktiva stadsmiljöer. Flertalet av 
åtgärderna skapar nya möjligheter för exploatering av verksamheter och 
bostadsbyggande i kommunerna då nya områden öppnas upp genom 
väginvesteringarna.  
 
De namngivna, större objekten som inryms i förslaget år 1–6 följer med från gällande 
plan och redovisas i Tabell 14. En viktig utgångspunkt har varit att beslutade 
namngivna objekt tidigt i planeringsperioden ska vara åtgärder som är väl utredda. 
Frågor om korridorval, utformning med mera har klarats ut. Detta för att trygga 
effektivare genomförande av planen. Mer detaljerade beskrivningar för respektive 
objekt (samlade effektbedömningar) finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida. 
Flera av de tätortsnära åtgärderna som ger stora lokala nyttor till exempel 
exploateringsvärden i förhållande till regionala nyttor medfinansieras av 
kommunerna. För flera åtgärder år 7–12 som är tidigt i planläggningsprocessen 
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kommer förnyade förhandlingar om medfinansiering att behöva genomföras då nya 
utredningar och förutsättningar kan komma revidera dagens beräknade kostnader och 
budget. Åtgärderna på väg 57 är främst i Stockholms län. Därför samfinansierar 
Sörmland detta objekt i Stockholms länstransportplan med 49,9 mnkr.  
 
Tabell 14. Prioriterade namngivna objekt 2018–2029 

Regionala vägnätet 
2018–2029 

Plan-
budget 

mnkr 

 Med-
finansiering 

Totalkostnad 
mnkr 

Finns avtal eller 
avsiktsförklaring om 

finansiering? 
Byggstart år 1–6 
Väg 57 Gnesta – E4 49,9 Nej, 

övervägande 
regional nytta 

208,6 Ja 

Infart Västra Trosa 60,9 60 % kommunal 
medfinansiering 

154 Ja 

Väg 53, Infart Eskilstuna 68,2 Nej, 
övervägande 
regional nytta 

68,2 Ja 

Väg 55, Dunker-
Björndammen* 

94,7 Nej, 
övervägande 
regional nytta 

94,7 Nej 

Väg 218 E4 -Trosa 43,8 Nej, 
övervägande 
regional nytta 

43,8 Nej 

Väg 53 Genomfart 
Eskilstuna 

30 50 % kommunal 
medfinansiering 

60 Nej 

Högst prioriterade budgeterade namnsatta brister år 7–12 
Väg 55, Förbifart Flen** 149 Ska övervägas 

enligt princip 
149 Nej 

Väg 55 Infart 
Strängnäs** 

62 Ska övervägas 
enligt princip 

- Nej 

Totalt: 558,5    
* Budgeterat utifrån åtgärder i befintlig sträckning 
** Medfinansieringsavtal finns ej. Osäker kostnadskalkyl. Nya kostnadskalkyler 
behöver tas fram. 
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Beskrivning av åtgärder, investeringar större vägprojekt 
 
Tabell 15. Beskrivning av åtgärder, investeringar i vägar 

Objekt/stråk Funktion Problem Åtgärd 
Väg 57 Gnesta 
– E4 

Framförallt 
delregional 
funktion. 
Funktionellt stråk 
för tillgänglighet 
och arbetspendling 
Gnesta-Södertälje-
Stockholm 

Låg standard i förhållande 
till funktion och flöden. 
Vägen är smal och 
siktförhållandena är bitvis 
dåliga. Framkomlighet och 
trafiksäkerhetsproblem.  
 

Höjd vägstandard, 
breddning av väg till 8,5 
meter. Sido-
områdesåtgärder, 
korsningsåtgärder. 
Åtgärder för 
framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Åtgärder på 
motorvägsramper E4. 
Vägen får skyltad 
hastighet   
80 km/h i stället för 
förmodad sänkning till 60 
km/h.  

Infart Västra 
Trosa 

Anslutningsväg till 
primärväg till/från 
kommunhuvudort. 
Tillgänglighet till 
resecentrum 
Vagnhärad. 
Busstråk  

Begränsad framkomlighet för 
trafik i centrala Trosa och 
över Smäckbron. 
Trafiksäkerhet, avlasta 
centrala Trosa från tung 
trafik. Möjliggöra god 
tillgänglighet till nya 
exploateringsområden som 
planeras väster om Trosa 
centrum.  Dagens 
trafiklösning hinder för 
ambitioner och möjligheter 
för exploateringar. 

Ny vägsträckning och 
gång- och cykelväg. 

Väg 53 Infart 
Eskilstuna 

Tillgänglighet i 
tvärförbindelse. 
Regionalt 
prioriterat stråk för 
kollektivtrafiken. 
Tätortsentré  

Den aktuella vägsträckan av 
väg 53 är kuperad och smal 
med farligt sidoområde och 
flertalet direktutfarter. 
Cyklister och gående får dela 
på körbaneutrymmet med 
biltrafikanterna.  Bullret från 
trafiken är störande. 
Bärighetsbrister finns. 
Vägens dåliga 
trafiksäkerhetsstandard 
innebär att hastigheten är 
reglerad till högst 70 km/h. 

Åtgärden innebär 
breddning av befintlig väg 
och utbyggnad av gång- 
och cykelväg. Hastigheten 
kan höjas till 80 km/h. 
Sanering av in-och utfarter 
till fastigheter samt 
bullerskyddsåtgärder. 
Förbättring av 
sidoområdet intill vägen. 
Utbyggnad av 
vänstersvängsfickor. 
Förbättrad framkomlighet 
för tunga transporter.   

Väg 55, 
Dunker-
Björndammen 

Storregionalt stråk 
för person- och 
godstransporter. 
Regionalt stråk 
arbetspendling. 
Redundansfunktion 
för E4 som 
alternativ till 

Bristande trafiksäkerhet och 
framkomlighet. Dåliga 
siktförhållanden, smala 
partier och sidoområden till 
vägen som inte uppfyller 
krav på skyltad hastighet. 

Enligt tidigare förslag 
byggs befintlig väg om till 
mötesfri landsväg (2+1) 
på en sträcka, cirka 5,1 
km, mellan korsningen 
med väg 885 fram till 
Målstandard 100 km/h. 
Korsningen med väg 894 
kompletteras med refug 
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genomfart 
Stockholm. 

samt vänstersvängskörfält 
på väg 55. 

Väg 218 E4 -
Trosa 

Lokal och regional 
funktion huvudväg 
till/från 
kommunhuvudort 
med anslutning till 
nationell 
infrastruktur E4, 
södra stambanan, 
kommande 
Ostlänken och 
resecentra. 

Problem gällande främst 
trafiksäkerhet, särskilt 
avseende viltolyckor, och 
framkomlighet. 
Befolkningsutveckling och 
planerat bostadsbyggande 
längs vägen innebär ökad 
biltrafik. Ny bebyggelse intill 
vägen innebär dessutom ett 
önskemål om att omvandla 
delar av sträckan till en gata 
med mer stadsmässig 
karaktär. 

Åtgärdspaket som syftar 
till att främst öka 
trafiksäkerheten längs väg 
218 på de olika delarna - 
korsningar, 
olycksdrabbade sträckor 
orsakade av vilt och dålig 
sikt samt passage för gång 
och cykeltrafikanter. 

Väg 55, 
Förbifart Flen 

Storregionalt stråk 
för person- och 
godstransporter. 
Redundansfunktion 
för E4 som 
alternativ till 
genomfart 
Stockholm.   

I nuläget passerar väg 55 
genom tätorten i Flen. 
Framkomligheten för 
genomfartstrafiken är 
begränsad och godstrafiken 
ökar. För närboende längs 
vägen medför trafiken 
störningar i form av buller 
och luftföroreningar. Vägen 
utgör en barriär genom Flen 
och en osäker trafikmiljö för 
gående och cyklister.  

Enligt tidigare förslag 
föreslås en ny sträckning 
för väg 55 förbi Flen på en 
ca 4 km lång sträcka. 
Förslag mötesseparerad 
med 2+1-sektion. 
Hastighet föreslås till 100 
km/h. Investeringen 
öppnar upp nya 
exploateringsområden för 
verksamheter och 
bostadsbyggande. 

Väg 53 
Genomfart 
Eskilstuna 

Lokal och regional 
funktion väg 
genom 
kommunhuvudort 
med anslutning till 
nationell 
infrastruktur E20. 

Låg framkomlighet och 
trafiksäkerhet för främst 
gång- och cykeltrafiken. 
Buller och utsläppsproblem. 
Lokal och regional trafik 
blandas med fotgängare och 
cyklister. 

Åtgärder i befintlig 
sträckning för 
framkomlighet, 
trafiksäkerhet och 
förbättrad tillgänglighet. 

Väg 55 Infart 
Strängnäs 

Främst lokal 
funktion som 
stärker 
tillgängligheten till 
tätorten. 
Anslutning 
nationell 
infrastruktur E20.  

Östra infarten till Strängnäs 
är cirka 5,5 km lång och 
tillgängligheten till centrala 
delarna av tätorten har 
brister. En ny infart från E20 
vid Söderleden skulle 
förbättra kopplingarna till 
centrum och öppna upp för 
tänkta exploateringsområden.  

Enligt tidigare förstudie 
föreslås en ny trafikplats 
vid E20 med på och 
avfartsramper och 
anslutning av väg till 
Söderleden.  

 

Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder regionala vägnätet 



 
 
 
 
 
 

81 
 

I planen avsätts totalt 172 mnkr under 
planperioden för smärre åtgärder på det 
statliga vägnätet. Tidigare 
länstransportplaner har saknat en 
helhetssyn över behovet av smärre 
trimningsåtgärder på det statliga vägnätet 
och en plan för hur pengarna ska 
prioriteras. Den samlade bilden av behov 
och brister på det statliga vägnätet visar 
att det finns ett uppdämt behov av smärre 
åtgärder som inte åtgärdats i tidigare planer. Av inrapporterade behov och brister har 
de av kommunerna högst prioriterade lyfts fram. Det innebär att behovet är långt 
större än de prioriterade åtgärderna år 1–6. Därefter gjordes en schablonberäkning 
som visade att cirka 139 mnkr skulle finansiera dessa åtgärder under planperioden, 
eller att budgeten täcker vissa åtgärder som finns föreslagna i olika åtgärdsvalsstudier 
kopplat till bristerna. Dock kommer inte alla objekten att täckas av budget år 1–6 för 
byggnation utan flera av objekten kan komma att byggas år 7–12 men att vägplan 
finns färdig de första sex åren.  
 
I vilken ordning åtgärderna byggs avgör planeringsförutsättningarna. För flertalet av 
bristerna finns idag stora osäkerheter kopplat till kostnad, när i tid de kan börja 
byggas utifrån till exempel pågående medfinansieringsdiskussioner och 
vägplanearbete men är alla högst prioriterade åtgärder från kommunerna. 
Ambitionen är att aktivt arbeta i genomförandet i planen för att så många som 
möjligt av bristerna åtgärdas inom år 1–6.  Förutom de utpekade objekten finns en 
ospecificerad pott för smärreåtgärder på statligt vägnät på cirka 62 mnkr. Dessa 
pengar kan användas för till exempel akuta trafiksäkerhetsåtgärder i tätorter, 
sidoområdesåtgärder eller andra oförutsedda kostnader kopplat till åtgärder på det 
statliga vägnätet. Hur de ospecificerade pengarna kommer att användas blir en del av 
den årliga genomförandeprocessen och det gemensamma budgetarbetet med 
Trafikverket.  
 
Tabell 16. Planbudget trimningsåtgärder statligt vägnät och prioriterade åtgärder år 1–6 

 
Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder 
regionala vägnätet 

Fördelning mnkr 
År 1–3 År 4–6 År 7–12 Planbudget 

2018–2029 
TS åtgärder Kjula logistikpark 

30 20 60 110 

Väg 52, korsningsåtgärder Katrineholm, 
värmbolsvägen 
Åtgärdspaket trafiksäkerhet, Vingåkers kommun 
Genomfart Mariefred/Läggesta (väg 223, väg 
919 och väg 980) 
Länsväg 230 (utvalda åtgärder från ÅVS <25 
mnkr) 
Hållet, trafikplats 133 vid E4, Nyköping 
Östra infarten, trafikplats 134 vid E4, Nyköping 
Västra infarten Nyköping (utvalda åtgärder från 
ÅVS <25 mnkr) 
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TS & GC åtgärder i Stavsjö, Nyköpings kommun 
Åtgärdspaket trafiksäkerhet tätorter, Flens 
kommun 
Trafiksäkerhet Näckrosleden (turistcykelled) 
Obundna medel, övriga trimningsåtgärder, 
TS/GC statligt vägnät 

22 10 30 62 

Totalt:  52 30 90 172 
 
 
 
 
 
Figur 45.  Bristbeskrivning prioriterade trimningsåtgärder statligt vägnät år 1-6 

Trafiksäkerhet, 
GC- och 
Trimningsåtgärder 
regionala vägnätet 

Funktion Brist Åtgärder Planläge  
2017 

TS åtgärder Kjula 
logistikpark 

Verksamhetsområde 
logistikpart, 
arbetsplatsområde 

Trafiksäkerhet Korsningsåtgärder, 
trafiksäkerhet, GC 

Vägplan 

Väg 52, 
korsningsåtgärder 
Katrineholm, 
värmbolsvägen 

Genomfart tätort Trafiksäkerhet, 
framkomlighet 

Trafiksäkerhet Brist 

Åtgärdspaket 
trafiksäkerhet 
Vingåkers kommun 

Genomfarter, 
passager, korsningar 
tätorter och 
målpunkter  

Trafiksäkerhet Korsningsåtgärder, 
trafiksäkerhet 

Brist 

Genomfart 
Mariefred/Läggesta 
(väg 223, väg 919 
och väg 980) 

Bostadsbyggande, 
exploatering längs 
vägen 

Tillgänglighet, 
trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet, 
korsningsåtgärder, 
GC 

Vägplan 

Länsväg 230 
(utvalda åtgärder 
från ÅVS <25 mnkr) 

Tätortsnära del, 
handelsplatsområde, 
samt, stråkdel 
utanför staden med 
bostäder efter stråk 
med tung trafik 

Trafiksäkerhet Utifrån kommande 
ÅVS 

Brist 
(ÅVS 
2018) 

Hållet, trafikplats 
133 vid E4, 
Nyköping 

Påfart till/från 
Nyköping 

Framkomlighet Korsningsåtgärder, 
cirkulationsplats 

Brist 

Östra infarten, 
trafikplats 134 vid 
E4, Nyköping 

Påfart till/från 
Nyköping 

Trafiksäkerhet, 
tillgänglighet 

Trafiksäkerhet Brist 

Västra infarten 
Nyköping (utvalda 
åtgärder från ÅVS 
<25 mnkr) 

Del i 
exploateringsområde 
västra Nyköping, 
koppling till 
Ostlänken och 
tillgänglighet 
resecentrum 

Framkomlighet, 
tillgänglighet 
och 
trafiksäkerhet 

Utifrån kommande 
ÅVS 

Brist 
(ÅVS 
2018) 
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TS & GC åtgärder 
väg 900, Stavsjö, 
Nyköpings kommun 

Tätortsåtgärder 
Stavsjö 

Trafiksäkerhet GC, trafiksäkerhet, 
kollektivtrafik 

ÅVS 

Åtgärdspaket 
trafiksäkerhet 
tätorter, Flens 
kommun 

Tätortsåtgärder i 
flera av kommunens 
tätorter 

Trafiksäkerhet GC, trafiksäkerhet  Brist 

Trafiksäkerhet 
Näckrosleden 

Nationell 
turistcykelled 

Kvarvarande 
brister på 
överfarter 

Trafiksäkerhet, 
korsningsåtgärder 

Brist 

 
Nuvarande förslag till smärreåtgärder på statligt vägnät ökar målstyrningen av planen 
mot tätortsnära åtgärder då majoriteten av åtgärderna har en tydlig koppling till 
framkomlighet, tillgänglighet och exploatering och bostadsbyggande i tätorterna. 
 

 

Enskilda vägar 
Utveckling av enskilda vägar 
finansieras via länsplanen. Drift- och 
underhåll av enskilda vägar 
finansieras genom den nationella 
planen. Vid byggande och drift och 
underhåll ska robusthet och 
framkomlighet prioriteras. Medlen 
för enskilda vägar kan användas till 
enskilda vägar som upprätthåller 
statsbidrag för drift- och underhåll. 
Medlen används främst som 
beredskap för naturkatastrofer som stormar och översvämningar då reparationer och 
åtgärder som medför större kostnader behöver beaktas och där drift- och 
underhållspengarna inte räcker till. Det kan handla om reparationer av broar till 

Åtgärdspaket trafiksäkerhet 
Vingåkers kommun  
 
Paketet innefattar sju smärre 
trafiksäkerhetsåtgärder till en 
uppskattad kostnad av cirka 4 mnkr 
och ska täckas av budget för 
trimningsåtgärder statligt vägnät. 
Specifikation av åtgärderna och 
planläge ska finnas uppdaterade 
årligen i Vingåkers kommunala 
treårsplan. 
 
 

Åtgärdspaket trafiksäkerhet 
tätorter Flens kommun 
 
Paketet innefattar cirka tio smärre 
trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och 
cykel och kollektivtrafikåtgärder på 
statligt vägnät i tätorterna Flen, 
Hälleforsnäs och Sparreholm till en 
uppskattad kostnad av cirka 14 mkr. 
Åtgärderna ska täckas av budget för 
trimningsåtgärder statligt vägnät. 
Specifikation av åtgärderna och 
planläge ska finnas uppdaterade 
årligen i Flens kommunala treårsplan. 
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exempel eller bärighetsåtgärder. I planen avsätts 12 miljoner kronor för utveckling av 
enskilda vägar över planperioden. 
 
Tabell 17. Planbudget enskilda vägar 2018–2029 

Regionala vägåtgärder 2018–2029 
Enskilda vägar  

År 1–3 År 4–6 År 7–12 Planbudget 
2018–2029 

Enskilda vägar 3 3 6 12 
 
 
 
 
 

Åtgärdsområde kollektivtrafik 
Det krävs fortsatta insatser i 
infrastrukturen för kollektivtrafik 
för att uppnå det övergripande 
målet i det antagna 
Trafikförsörjningsprogrammet för 
Sörmland. Satsningarna i planen 
skall bidra till att andelen hållbara 
resor ökar tillsammans med ett ökat 
kollektivtrafikresande. Satsningar 
som ger förbättrad pålitlighet och 
framkomlighet både i utpekade 
stråk och framförallt 
kommunhuvudorterna behöver genomföras inom de närmsta sex åren inte minst med 
koppling till byggande av nya resecentrum. En fortsatt satsning för att utveckla 
befintliga och nya bytes- och knutpunkter prioriteras. Planen ska hjälpa till att säkra 
att invånarna får en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken genom såväl att ta sig 
till kollektivtrafik, pendelparkeringar för bil och cykel samt tillgänglighetsanpassade 
hållplatser. 
 
Anslaget till kollektivtrafikåtgärder fördelas mellan två olika insatsområden. 
Namngivna resecentrum och regional kollektivtrafik och statligt bidrag ska täcka alla 
övriga typer av prioriterade kollektivtrafikåtgärder på statligt och kommunalt vägnät. 
 

Kollektivtrafik 2018–2029 Fördelning tkr 
Regional kollektivtrafik och statligt bidrag 131 000 
Namngivna resecentrum, statligt bidrag 78 000 
Totalt 209 000 

 

Kollektivtrafik, statligt bidrag och regional kollektivtrafik 
Området kollektivtrafik, statligt bidrag och regional kollektivtrafik i planen är 
uppdelat på fem insatsområden, se Figur 46. Ny trafikering och nya järnvägsfordon 
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införs succesivt från och med 2019. Om trafikutvecklingen fortsätter enligt 
prognoserna ökar behovet av trafikering på järnväg och för anslutningstrafik med 
buss. Det betyder ett ökat behov av investeringar i hållplatser och bytespunkter över 
tid. En ökad ram för kollektivtrafik i målstyrningen sker under perioden år 7–12 då 
Ostlänken närmar sig. Befolkningsutveckling och arbetsmarknad driver på 
efterfrågan på förbättrad tillgänglighet till bytespunkter. Budgeten är tänkt att täcka 
in löpande behov av kollektivtrafikåtgärder på både kommunalt och statligt vägnät 
enligt beräkningar från SKTM. Åtgärderna för kollektivtrafiken kan innefatta 
exempelvis tillgänglighetsanpassningar av hållplatser, nya hållplatser, upprustning av 
befintliga stationsmiljöer (attraktiva bytespunkter), realtidssystem och 
pendlarparkeringar. Särskilda utredningar och handlingsplaner kommer att behöva 
tas fram för ett systematiskt och bra genomförande av kollektivtrafikåtgärder under 
planperioden.  
 
Tabell 18. Planbudget kollektivtrafikåtgärder 2018–2029 

 
Åtgärdsområde budget 

Fördelning mnkr 
År 1–3 År 4–6 År 7–12 Planbudget 2018–2029 

Regional kollektivtrafik och statligt 
bidrag 

24 10 97 131 

Totalt 24 10 97 131 
 
Utifrån ett målstyrningsperspektiv och underlag om behovet av 
kollektivtrafikåtgärder ser vi att fördelningen av totalt 131 mnkr kommer att styras i 
riktning enligt Figur 46 och Tabell 19.  
  
Figur 46. Kollektivtrafikåtgärder beräknad medelstilldelning efter behov och budget 
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Tabell 19. Beräknad medelstilldelning efter behov och budget 
Åtgärdsområden kollektivtrafik Beräknad fördelning mnkr 

efter behov och 
åtgärdsområde 

Fördelning 
% 

Anläggning av nya hållplatser 36 680 28 

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser 44 540 34 
Trimningsåtgärder på större bytespunkter 19 650 15 
Informationssystem 23 580 18 
Pendlarparkeringar 6550 5 

Totalt: 131 000  

 

 

Namngivna resecentrum 
Satsningen namngivna 
resecentrum innebär att pengar 
avsätts under perioden 2018–
2029 för av kommunerna 
fördefinierade åtgärder kring 
resecentrum. Satsningarna ska 
gå till åtgärder med koppling 
till bytespunkterna. 
Åtgärderna kan vara 
kollektivtrafikåtgärder eller 
tillgänglighetsåtgärder i 
tätorter med koppling till 
bytespunkten och 
stadsutveckling. Åtgärderna hanteras som statsbidrag och kommunerna 
medfinansierar med 50 % till de avsatta pengarna.  
 
Satsningen innebär att berörda kommuner får ett dedikerat anslag statlig 
medfinansiering garanterad över en fyraårsperiod enligt överenskommelsen. Totalt 
avsätts 78 mnkr i planen för den särskilda satsningen. Kommunerna ansöker årligen 
och får statsstöd för att succesivt åtgärda behov och brister kopplat till 
resecentrumsatsningarna. Genom överenskommelsen kan kommunerna proaktivt 
samplanera satsningarna med sin egen investeringsplanering. 
 
Tabell 20. Namngivna resecentrumsatsningar 

Namngivna resecentrum Planbudget 
(mnkr) 

Kommunal medfinansiering 2018–
2029 

Strängnäs resecentrum 16 16 
Nyköpings resecentrum 16 16 
Eskilstuna resecentrum 14 14 
Skavsta resecentrum 20 20 
Vagnhärads resecentrum 12 12 
Totalt: 78 78 
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I Tabell 21 beskrivs de huvudsakliga åtgärderna som kommunerna prioriterat och 
avser att söka statsbidrag för inom ramen för planbudgeten. Det är åtgärder som är 
prioriterade för finansiering inom planbudgeten för namngivna 
resecentrumsatsningen. Den totala satsningen från länsplanen tillsammans med 
kommunernas medfinansiering blir 156 mnkr för åtgärder kopplat till större ny och 
ombyggnad av resecentrum. Utöver statsbidragen finansierar kommunerna själva en 
stor del av satsningarna kring resecentrum. Totalkostnaden för var och en av de 
planerade resecentrumsatsningarna med kringåtgärder ligger i spannet mellan 200–
400 mnkr.  
 
Även Katrineholm planerar större åtgärder kring resecentrum kopplat till deras 
stadsutvecklingsplaner. Där beräknas finansiering behövas kring år 4–7 i plan. Ett 
flerårigt planarbete återstår innan åtgärder kan specificeras för Katrineholms 
resecentrum. I den mån finansiering behövs för Katrineholms resecentrum inom år 
1–4 kan det äskas från övriga potter för statlig medfinansiering och genom den årliga 
processen för ansökningar. Totalt beräknas cirka en miljard ha investerats i 
resecentrum och kringåtgärder för tillgänglighet till resecentrum i Sörmland fram till 
2029.  
 
Tabell 21. Strängnäs resecentrum 

Prioriterade åtgärder Åtgärdsbeskrivning 
Ombyggnad Södertäljevägen-
Rådmansgatan 

• Ny GC-väg och belysning för ökad 
tillgänglighet/trafiksäkerhet 

• Ombyggnad busshållplatser 
Ombyggnad Larslundavägen • Ny GC-väg för ökad tillgänglighet/trafiksäkerhet 

• Nytt gångfartsområde 
Ombyggnad 
Kilenvägen/Västerportleden 

• Nya busshållplatser 
• Nya gångbanor och belysning för ökad 

tillgänglighet/trafiksäkerhet 
Ombyggnad 
Mariefredsvägen/Trädgårdsgatan 

• Ny GC-väg med belysning för ökad 
tillgänglighet/trafiksäkerhet 

• Nytt gångfartsområde 
Ombyggnad 
Eskilstunavägen/Storgatan 

• Ny gatusektion 
• Ny GC-väg med belysning för ökad 

tillgänglighet/trafiksäkerhet 
• Nya busshållplatser 

P-ledningssystem resecentrum • Realtidsinformation för lediga p-platser i garaget 
och markparkeringar 

Pendlarparkeringar • Utökning och asfaltering p-yta 
• Ny belysning 

Ombyggnad Skogsvägen, 
Brostugevägen,  
Enköpingsvägen, Mälarvägen, 
Kvarnbergaleden 

• Tillgänglighet och trafiksäkerhet till/från 
resecentrum 

• Om- och nybyggnation GC-vägar 

Diverse kollektivtrafikåtgärder • Nya hållplatser resecentrum 
• Realtidsinformation 
• Säkra gångpassager till/från 

resecentrum/hållplatser 
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Tabell 22. Nyköpings resecentrum 

Prioriterade åtgärder Åtgärdsbeskrivning 
Ny bussterminal för 
regionbussar 

• Terminal med dockning för busstrafik och 
resenärsutrymmen 

Ombyggnation S. Bangårdsgatan 
och N. Bangårdsgatan 

• Terminal för stadsbussar utmed S. Bangårdsgatan 
• Ombyggnation av gata för tillgänglighet, 

framkomlighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
• Angöring med kollektivtrafik utmed N. 

Bangårdsgatan 
• Korsningsåtgärder för kollektivtrafikens behov 
• Hämta och lämna för taxi och särskild 

kollektivtrafik 
 
Tabell 23. Eskilstuna resecentrum 

Prioriterade åtgärder Åtgärdsbeskrivning 
Ombyggnation 
Västermarksgatan 

• Ombyggnad gc till/från resecentrum 
• Hållplatslägen stads- och regionbussar 
• Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter 

(säkra passager) 
• Entré resecentrum/torgbildning vid stationshus 

(tillgänglighet och trafiksäkerhet för buss och 
oskyddade trafikanter) 

• Entré resecentrum östra änden (tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter) 

• Entré resecentrum västra änden (tillgänglighet för 
oskyddade trafikanter) 

Ombyggnation Västra Åsgatan • Utbyggnad gc till/från resecentrum 
• Hållplatslägen busstrafik 
• Angöring bil 
• Cykelparkeringar 

Ombyggnation Östra Åsgatan • Entré resecentrum/torgbildning vid Tunnelplan 
(tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter) 

• Angöring bil 
• Cykelparkeringar 

Cykelparkeringar • Övriga cykelparkeringar i anslutning till 
resecentrum 

 
Tabell 24. Skavsta resecentrum 

Prioriterade åtgärder Behovsbeskrivning 
Utreds och kompletteras 
under planperioden 

Utifrån byggande av Ostlänken är planen att ansluta järnvägen 
till Skavsta flygplats och bygga en ny station. Hela 
Ostlänkenprojektet och kommunens nya exploateringsplaner av 
området kommer att medföra omfattande om- och nybyggnation 
av väginfrastruktur och kollektivtrafikåtgärder på både statligt 
och kommunalt vägnät den kommande 12 åren. Utredningar 
pågår och pengar avsätts för att ta höjd för kommande 
investeringar år 7–12.  
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Tabell 25. Vagnhärads resecentrum 
Prioriterade åtgärder Behovsbeskrivning 

Utreds och kompletteras 
under planperioden 

Utifrån byggande av Ostlänken är planen att bygga en ny station 
i Vagnhärad. Kommunens nya exploateringsplaner av området 
för bostäder (Solberga), utveckling av Vagnhärad och nytt 
resecentrum kommer att medföra om- och nybyggnation av 
väginfrastruktur och kollektivtrafikåtgärder på både statligt och 
kommunalt vägnät den kommande 12 åren. Projektet kopplar 
också till väg 218 som är ett prioriterat namngivet objekt. 
Utredningar pågår och pengar avsätts för att ta höjd för 
kommande investeringar år 7–12. 

 
 
 
 

Regionala cykelstråk 
Regionala cykelstrategin för länet antogs 2012. I länstransportplanen 2014 gjordes en 
storsatsning för att förverkliga den regionala visionen och målen om ett regionalt 
sammanhängande cykelnät. De olika utbyggnadsförslagen visar vart olika 
investeringar lämpar sig bäst utifrån befolkning, avstånd, att utnyttja befintliga 
cykelvägar och turistcykelleder samt att knyta ihop tätorter och andra viktiga 
målpunkter, se Figur 47. 
 
I dåvarande plan prioriterades framtagandet av ÅVS för samtliga stråk vilket gjort att 
flera av stråken har kommit långt i planeringsprocessen. Av 13 utpekade regionala 
starka stråk i cykelstrategin var år 2017 fyra stycken byggda. De byggda stråken är 
alla på kommunalt vägnät. Ett av stråken byggdes på en banvall som övertogs av 
kommunen. Två stråk har lagts på is på grund av omprioriteringar i kommunerna och 
kostnader. Resterande sju stråk är inne i planeringsprocessen i olika skeden. 
Satsningen på regionala cykelstråk får nu effekt på budgeten i länstransportplanen 
2018–2029 framförallt år 1–6. Samtliga planerade stråk enligt överenskommelser 
med kommunerna finansieras i planen men inga nya satsningar på cykelstråk på 
statliga vägnätet aviseras år 7–12.  
 
Den regionala planen avsätter 51,7 mnkr för period 2018–2029 för dessa stråk, mot 
att de medfinansieras med 50 procent av berörd kommun. Övriga smärre 
cykelåtgärder på statligt vägnät som inte härrör till de regionala cykelstråken 
finansieras via budgetposten ”Obundna medel, övriga trimningsåtgärder, TS/GC 
statligt vägnät” under Trafiksäkerhet, GC- och trimningsåtgärder regionala vägnätet. 
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Nr i 
karta 

 
Starka cykelstråk enligt 
cykelstrategin (50 % 
medfinansiering) 

Fördelning mnkr  
År 1–3 År 4–6 År 7–12 Planbud

get 
2018–
2029 

Total-
kostnad 

(inkl 
medfina

ns) 
3 GC-väg Mälarvägen väg 953, 8 

km 
16   16 32 

9 Nyköping (Oppeby) -Skavsta, 
3,7 km 

5,5   5,5 11 

6 Strängnäs - Härad, 2 km 4,3   4,3 8,6 
10 Oxelösund-Nyköping, 2,9 km 5,3   5,3 10,6 
1 Eskilstuna - Kvicksund 10,6 km 1,5 16  17,5 35 
12 Katrineholm-Valla (omgjord till 

bygdeväg, finans kvarvarande 
TS brist) 

3,1   3,1 6,2 

 Totalt:  35,7 16 0 51,7 103,4 
 

TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter samt TS- och miljöåtgärder för 
tätorter. Statligt bidrag 
Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet som det finns flest oskyddade 
trafikanter. Åtgärdsområdet är ett bidrag som syftar till att stimulera kommuner att 
genomföra åtgärder för ökad trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till 
kommunala vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan komma ifråga ska främst gynna 

Figur 47. Starka cykelstråk i regional cykelstrategi för Sörmland 
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de oskyddade trafikanterna och se till barns situation i trafiken. Det kan handla om 
planskilda korsningar, gångvägar och transportinformatik. Åtgärder som gynnar 
gång- och cykel och anslutningar till kollektivtrafik prioriteras. Exempel på 
miljöåtgärder är upprustning av vägmiljöer, skydd av vattentäkter, trafikinformatik 
och åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer för luft och buller.  
 
 

 
Åtgärdsområde budget  

Fördelning mnkr 
År 1–3 År 4–6 År 7–12 Planbudget 

2018–2029 
TS-åtgärder för gång och cykel i tätorter 
samt TS- och miljöåtgärder för tätorter. 
Statligt bidrag 

24 10 66 100 

Totalt 24 10 66 100 
 
Hur bidragen hanteras i genomförandet regleras av förordningen för statlig 
medfinansiering. Bidrag beviljas en gång om året och en arbetsprocess för 
samverkan och prioriteringar finns utarbetad. Se vidare i kapitel 7 om principer och 
genomförande.  
 
En uppföljning av hur statsbidragen använts under sex år i länet (2010–2016) visar 
att största andelen av pengarna har använts till gång- och cykelåtgärder, därefter 
trafiksäkerhet och miljöåtgärder. Analysen används som utgångspunkt för hur 
bidragsdelen i länstransportplanen kommer att användas och fungerar som underlag 
för hållbarhetsbedömningen och målstyrning av genomförande av planen. 
 
Figur 48. Förväntat utfall statlig medfinansiering utifrån uppföljning 2010–2016   

 

6.5 Prioriterade behov och brister år 7–12 
 
 
Åtgärdsområde 

Fördelning mnkr 

År 1–3 År 4–6 År 7–12 Planbudget 
2018–2029 

ÅVS strategiska 
planeringsunderlag 2018–2029 

5 3,3 10,7 19 

Miljöåtgärder
7%

Gång- och  
cykelåtgärder 

68 %

Trafiksäkerhets
-åtgärder 

25%



 
 
 
 
 
 

92 
 

 

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) 
I enlighet med de prioriterade funktionerna, strategierna och valda prioriterade behov 
och brister görs en översiktlig planläggning över vilka ÅVS som prioriteras år 1–4 
för genomförande. Förutom de prioriterade åtgärdsvalsstudierna finns också en 
osäkerhet kopplat till vissa prioriterade trimningsåtgärder på statligt vägnät. 
Osäkerheterna ligger i om en ÅVS kommer att behövas eller om en 
funktionsutredning eller annat arbetssätt kan användas för att snabbt gå till 
genomförande av de minsta åtgärderna. Exempel på sådana osäkerheter är för 
åtgärdspaketet TS-brister Vingåkers och Flens kommun och TS-brister 
Näckrosleden. 
 

Utredningsplan (ÅVS) år 1–4 Planerat startår för 
utredning 

ÅVS Västra infarten Nyköping 2018 
ÅVS Väg 230 Eskilstuna 
Delen västerleden E20 – Skogstorp 

2018 

ÅVS Förbättringsåtgärder hållplatser på statligt vägnät 2018 
ÅVS fördjupad Väg 55 Dunker-Strängnäs-Enköping 2019 
ÅVS tillgänglighet och trafiksäkerhet väg 57 Björnlunda-Gnesta 2019 
ÅVS GC-väg E4-Tystberga 2019 
ÅVS Tillgänglighet Skavsta 2020 
ÅVS förbifart Flen 2020 
ÅVS fördjupad Väg 55 Flen-Yxtatorp 2020 
ÅVS tillgänglighet och trafiksäkerhet väg 53 Nyköping-Eskilstuna 2021 
ÅVS Tillgänglighet och Ostlänken 2021 

 
 
Tabell 26. Beskrivning prioriterade ÅVS 

2018                                      Problem/brist                                           Syfte och mål 

ÅVS Västra infarten 
Nyköping 

Nyköping är inne i en expansiv 
fas. Stadens utveckling begränsas 
kraftigt av ett antal barriärer i 
form av TGOJ-banan, E4 och 
Nyköpingsbanan. Trafik 
kanaliseras genom stadens 
centrala delar, vilket begränsar 
möjligheterna att utveckla 
Nyköping centralt men också 
Arnölandet. Stockholm Skavsta 
flygplats utvecklas och växer. Det 
ökar behovet av bättre 
tillgänglighet mellan E4 och 
flygplatsen. 
 

Syftet med ÅVS:en är att från 
kommungränsen mot Oxelösund via 
stadens västra delar fram till 
Stockholm Skavsta flygplats och 
dess koppling vidare på Rv 52 och 
Rv 53 studera hur tillgängligheten 
kan öka, barriärerna minska och 
skapa möjlighet för att fortsätta 
utveckla Nyköping med bostäder 
och verksamheter samt att 
förbättra tillgängligheten till 
Stockholm Skavsta flygplats. 

ÅVS Väg 230 
Eskilstuna 

Bristande framkomlighet i 
högtrafik. Trafiksäkerhetsbrist 
oskyddade trafikanter. Cykelbana 

 Förbättra framkomligheten i 
rusningstid genom 
trimningsåtgärder. Koppla ihop det 
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Delen västerleden E20 
– Skogstorp 

saknas delvis i stråket. Delen 
Skogstorp- Alberga. 
Trafiksäkerhet, bostäder och 
skola längs stråk med tung trafik. 

längsgående cykelstråket. Förbättra 
framkomligheten för gång och cykel 
i stråket. 

ÅVS 
Förbättringsåtgärder 
hållplatser på statligt 
vägnät 

I kommande utredning ingår att 
utreda bristerna: 

• Tystberga 
trafikplats/flytt av 
hållplats (Nyköpings 
kommun) 

• Trafiksäkerhet 
busshållplats Bie 
(Katrineholms kommun) 

• TS RV 55: Åsen hållplats, 
kycklingfabriken 
(Katrineholms kommun) 

• TS och tillgänglighet 
hållplats 
Mariefredsvägen 
(Gnesta kommun) 

• TS och tillgänglighet 
hållplats 
Mariefredsvägen 
(Gnesta kommun) 

• TS och tillgänglighet GC-
överfart/busshållplats 
Väg 566 (Vingåkers 
kommun) 

• TS och tillgänglighet 
hållplatser längs väg 800 
i Svalsta/Enstaberga 
(Nyköpings kommun) 

• TS på väg till/från 
hållplats Närke från 
Buskhyttan (Nyköpings 
kommun) 

• Ytterligare tillkommande 
brister kan komma att 
kompletteras till ÅVS 

Syftet med utredningen är att 
utreda flertalet prioriterade brister i 
trafiksäkerhet på statligt vägnät 
med koppling till lokala och 
regionala stråk för kollektivtrafiken. 
Målet är att skapa ett underlag för 
att kunna gå vidare med 
nödvändiga åtgärder.  

    
2019 
ÅVS fördjupad Väg 55 
Dunker-Strängnäs-
Enköping 

Fortsatt fördjupning av del av 
stråk med trafiksäkerhetsbrister 
och framkomlighetsproblem.  

Utreda brister och behov för 
tidigare utpekade sträckor och att 
föreslå åtgärder. Stråktanken är 
viktig för att få en sammanhållen 
och upprustad sträcka utifrån redan 
åtgärdade och planerade 
delsträckor. 

ÅVS tillgänglighet och 
trafiksäkerhet väg 57 
Björnlunda-Gnesta 

Trafiksäkerhetsbrister på väg 57 
framförallt för oskyddade 
trafikanter. 

Utredningen syftar till att utreda en 
del av 57:an på cirka 7 km mellan 
två tätorter och analysera 
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 åtgärdsbehov och 
förbättringspotential för sträckan 
med koppling till potential för gång- 
och cykel.  

ÅVS GC-väg E4-
Tystberga 

Trafiksäkerhetsbrister på sträckan 
Tystberga fram till E4 och 
motorvägshållplats för oskyddade 
trafikanter. 

Pågående projektering av ostlänken 
skärningspunkt väg/ostlänken gör 
att bristen behöver utredas i närtid. 
Projektering av Ostlänken räknar in 
en breddning av bro för ny GC-väg 
längs befintlig väg. 

 
2020 
ÅVS Tillgänglighet 
Skavsta 

Ostlänken kommer att påverka 
det kommunala och regionala 
vägnätet med koppling till nytt 
resecentrum och 
utvecklingsplaner för 
Skavstaområdet. Kopplingar och 
funktion för kollektivtrafik, gods 
och persontrafik på väg behöver 
belysas utifrån både ett lokalt, 
regionalt och nationellt 
perspektiv. 

Utredningen syftar till att analysera 
åtgärdsbehov med koppling till 
noden Skavsta/ostlänken och 
stråkkopplingar väg och blir ett 
underlag för kommande planer. 
 

ÅVS förbifart Flen I nuläget passerar väg 55 genom 
tätorten i Flen. Framkomligheten 
för genomfartstrafiken är 
begränsad och godstrafiken ökar. 
För närboende längs vägen 
medför trafiken störningar i form 
av buller och luftföroreningar. 
Vägen utgör en barriär genom 
Flen och en osäker trafikmiljö för 
gående och cyklister.   

Enligt tidigare förslag föreslås en ny 
sträckning för väg 55 förbi Flen på 
en ca 4 km lång sträcka. Kommunen 
har tagit fram ny översiktsplan 
sedan tidigare studie och därför 
behöver bristen belysas och utredas 
utifrån nya förutsättningar. 

ÅVS fördjupad Väg 55 
Flen-Yxtatorp 

Fortsatt fördjupning av del av 
stråk med trafiksäkerhetsbrister 
och framkomlighetsproblem. En 
kortare sträcka som behöver 
åtgärdas för att få till ett ombyggt 
sammanhållet stråk med 
angränsande delar. 

Utreda brister och behov för 
tidigare utpekade sträckor och att 
föreslå åtgärder. Stråktanken är 
viktig för att få en sammanhållen 
och upprustad sträcka utifrån de 
redan åtgärdade och planerade 
delsträckor. 

    
2021 
ÅVS tillgänglighet och 
trafiksäkerhet väg 53 
Nyköping-Eskilstuna 

Trafiksäkerhetsbrister, restider, 
framkomlighet. Brist i 
tvärförbindelserna i länet. 

Syftet är att utreda behov och 
brister längs vägstråket för att ha 
ett underlag för kommande planer 
kring tvärförbindelsen. 

ÅVS Tillgänglighet och 
Ostlänken 

Ostlänken kommer att påverka 
det regionala vägnätet på olika 
sätt kopplat till tillgänglighet, 
barriärer, kollektivtrafik, GC-vägar 

Utredningen syftar till att analysera 
åtgärdsbehov med koppling till 
Ostlänken och blir ett underlag för 
kommande planer. 
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och skapa nya behov i 
transportsystemet i Sörmland. 

 

6.6 Åtgärdsplanens koppling till effekter på bostadsbyggandet 
Följande avsnitt synliggör kopplingen mellan åtgärder i planen och bostadsbyggande. 
Hur stor del av planen har en direkt eller indirekt koppling till planerat 
bostadsbyggande i kommunerna? Den enda direkt kvantifierbara effekten på antal 
nya bostäder kopplat till en kommande investering är Sverigeförhandlingen och 
Ostlänken. Utifrån Ostlänken förväntas 9100 nya bostäder byggas i Nyköping och 
Vagnhärad i Trosa kommun. 
 
Den samlade effektkedjan sammanfattas enligt följande resonemang: En 
trafikinvestering skapar nya möjligheter till resande, vilket ökar tillgängligheten. 
Eftersom hög tillgänglighet visar sig vara en attraktiv lägesegenskap så ökar 
efterfrågan på bostäder i dessa områden och priserna stiger. Om 
tillgänglighetsökningen är tillräckligt stor så kan förutsättningar för bostadsbyggande 
skapas i vissa områden, vilket på sikt borde leda till ökade investeringar på 
bostadsmarknaden. Vi har också visat på en hög Tobins Q i Sörmland och att tidigare 
studier visat att tillgängligheten har en hög förklaringsgrad till fastighetspriser här. 
 
Utifrån både direktiven, regionala mål och de effektkedjor som finns har en strategi i 
planen varit att prioritera investeringar som stödjer kommunernas planerade 
bostadsbyggande. De åtgärder som bedöms ha en tydlig koppling till detta återfinns i 
Tabell 27. Åtgärderna har en koppling till exploatering och bostadsbyggande genom 
att investeringarna på olika sätt öppnar upp nya exploateringsområden, hjälper till att 
öka attraktivitet, tillgänglighet och att åtgärderna har en potential att bidra till ökade 
markvärden i områdena. Kopplingen till bostadsbyggandet finns också genom att 
detaljplaner med planer för nya bostäder finns kopplade i geografin där 
investeringarna görs. Flertalet av åtgärderna har en direkt koppling till kommande 
Ostlänken som medför förbättrad tillgänglighet och ökade möjligheter för 
exploatering. 
 
I Tabell 27 har åtgärder i planen som bedöms ha en direkt eller indirekt stark 
koppling till bostadsbyggande specificerats och plockats ut. Åtgärderna bedöms 
kvalitativt efter vilken typ av åtgärd det är och vår bedömning av effekt efter de 
teorier som finns mellan kopplingen tillgänglighet och infrastruktur. Om 
planbudgeten i tabellen summeras innebär det att drygt 46 % av planens budget på 
1122 mnkr går till olika typer av investeringar som har en mer direkt koppling till 
bostadsbyggande. Eller att åtgärderna förväntas ge effekter på nya bostäder på kort 
eller lång sikt. 
 
Tabell 27. Åtgärdsplanens koppling och effekt på bostadsbyggande 

Åtgärder i 
plan 

Koppling 
Bostadsbyggande 

Investeringens 
effekt på nya 
bostäder 

Effekter/potentiella 
effekter 

Planbudget 
mnkr 
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Infart Västra 
Trosa 

Vägen ansluter ny 
exploatering. 
Koppling detaljplan. 

Hög Möjliggör nytt 
bostadsområde. 

60,9 

Väg 218 E4 - 
Trosa 

Vägen ansluter nytt 
bostadsområde 
Solberga med ca 
3000 nya bostäder. 
Koppling detaljplan. 

Medel Förbättrar 
tillgänglighet, 
framkomlighet 
till/från E4 och ökade 
markvärden på grund 
av Ostlänken. 
Koppling ny 
tågstation. Förbättrad 
väg och nya 
kopplingar längs 
vägen möjliggör nya 
exploateringar.  

43,8 

Väg 55, 
Förbifart 
Flen 

Möjliggör ny 
stadsutveckling och 
ny exploatering. 
Koppling 
översiktsplan.  

Medel Förbättrar 
tillgänglighet, 
framkomlighet, 
trafiksäkerhet till/från 
väg 55. Nytt 
verksamhetsområde. 
Nya arbetsplatser 
påverkar också nya 
bostäder på sikt 

149 

Väg 55 Infart 
Strängnäs 
E20 

Ny anslutning till 
staden öppnar upp 
nya möjligheter för 
exploatering. 
Koppling 
översiktsplan.  

Medel Nytt 
verksamhetsområde. 
Nya arbetsplatser 
påverkar också nya 
bostäder på sikt 

62 

Västra 
infarten 
Nyköping 

Nya trafiklösningar 
för att möjliggöra 
exploatering av nya 
planerade 
verksamhets och 
bostadsområden. 
Koppling 
översiktsplan. 

Hög Förbättrad 
tillgänglighet i hela 
stråket Oxelösund-
Nyköping-Skavsta. 
Öppnar upp planerade 
exploateringsområden 

ÅVS ej 
kostnadssatta 
åtgärder 

Genomfart 
Mariefred/Lä
ggesta 

Huvudled genom 
exploateringsområde. 
Anslutningar kopplar 
till nya exploaterings-
områden för cirka 
1600 bostäder 

Medel Möjliggör 
anslutningar 
förbättrad 
tillgänglighet till nya 
bostadsområden. 

ca 15  

Ombyggnad 
gamla 
genomfarten 
Katrineholm 

Möjliggör ny 
stadsutveckling och 
ny exploatering. 
Koppling detaljplan, 
förtätning, nya 
bostäder. Koppling 
detaljplan 

Medel Ombyggnad 
påskyndar 
stadsutvecklingsplaner
, attraktivare 
stadsmiljö, förtätning, 
nya bostäder 

ca 10  
statsbidrag 

Ombyggnad 
gamla 
genomfarten 
Gnesta 

Möjliggör ny 
stadsutveckling och 
ny exploatering. 
Koppling detaljplan 

Medel Ombyggnad 
påskyndar 
stadsutvecklingsplaner
, attraktivare 

ca 4 
statsbidrag 
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stadsmiljö, förtätning, 
nya bostäder 

Resecentrum 
Strängnäs 

Stadsutveckling, 
förtätning, Koppling 
detaljplan förtätning, 
nya bostäder 

Hög Om- och nybyggnad 
av resecentrum 
påskyndar 
stadsutvecklingsplaner
, attraktivare 
stadsmiljö, förtätning, 
nya bostäder 
Förbättrad 
tillgänglighet till och 
från resecentrum 
förväntas ge positiva 
effekter i tätorterna 
och nära stationen 
över tid. 
 
 
 

16 

Resecentrum 
Nyköping 

Stadsutveckling, 
förtätning, Koppling 
detaljplan förtätning, 
nya bostäder. 
Koppling detaljplan. 

Hög 16 

Resecentrum 
Eskilstuna 

Möjliggör ny 
stadsutveckling och 
ny exploatering. 
Koppling detaljplan 

Hög 14 

Resecentrum 
Vagnhärad 

Möjliggör ny 
exploatering. 
Koppling detaljplan 

Hög 12 

Resecentrum 
Skavsta 

Möjliggör ny 
exploatering kring 
station. Främst 
verksamheter. 
Koppling detaljplan. 

Medel Nytt 
verksamhetsområde 
kring området. Nya 
arbetsplatser påverkar 
också nya bostäder på 
sikt i Nyköping. 

20 

Statsbidrag 
TS- 
kollektivtrafi
k och GC 

Smärre åtgärder 
stödjer tillgänglighet i 
tätort, stadsutveckling 
och att koppla nya 
exploateringar   

Medel Tillgänglighetsförbättr
ingar i tätort ökar 
attraktiviteten i orten 
och förväntas bidra 
med positiva effekter 
över tid. 

100 

Totalt:                                                                                                     522,7 
 
Enligt regeringens direktiv ska det framgå om och i så fall hur namnsatta objekt har 
effekter för bostadsbyggande. Någon kvantifiering för varje objekt hur många 
bostäder de namngivna investeringarna genererar har inte kunnat göras på grund av 
avsaknad av metodik. Däremot finns detaljplaner med geografisk koppling till 
flertalet åtgärder som specificerar en önskad byggnation i områden.  
 
Effekterna på bostadsbyggandet i länet förväntas bli positiva, inte minst med tanke 
på Ostlänkens tillkomst och de medel som avsätts i planen för att skapa hög 
tillgänglighet för kollektivtrafiken till och från de nya stationerna som ska byggas. 
Men även satsningarna på viktiga tätortsnära vägåtgärder skapar förutsättningar för 
bostadsbyggande i flera av länets kommuner. Länstransportplanens samlade 
satsningar på namngivna resecentrum, kollektivtrafik, stadsutveckling, väg 55, väg 
218 E4 - Trosa och utredning (ÅVS) Västra infarten Nyköping stödjer förtätning i 
tätorter och att god tillgänglighet skapas till planerade bostadsområden. 
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7 Principer och genomförande 
 

7.1 Medfinansiering 
Följande principer gäller för medfinansiering av olika slags åtgärder. Det kan handla 
om antingen kommunal eller annan medfinansiering av åtgärder på de statliga näten 
eller statlig medfinansiering av åtgärder längs de kommunala näten. För 
kollektivtrafiken finns satsningar på både det statliga (regionala) och kommunala 
vägnätet. Då ansvaret för kollektivtrafikens finansiering är uppdelat i länet på 
stadstrafik (kommunerna) och regional trafik (SKTM) behövs tydliggöras 
finansiering och genomförande. Medfinansiering för åtgärder på kommunalt vägnät 
styrs av förordningen om statlig medfinansiering. 
 
Principer för medfinansiering i länstransportplanen 
Namngivna objekt, åtgärder över 25 mnkr 
 
Övriga satsningar på det statliga vägnätet, 
åtgärder under 25 mnkr, utöver 
nedanstående principer där kommunerna ser 
utvecklingsvinster 

Medfinansiering och graden av 
medfinansiering ska övervägas och 
diskuteras utifrån uppkomna nyttor. 
Kommunal medfinansiering enligt 
särskilda förhandlingar med 
Trafikverket och 
länsplaneupprättaren om det blir 
aktuellt. 

Namngivna resecentrumsatsningar enligt 
plan 

50 % statlig medfinansiering  

Gång- och cykelåtgärder på statligt vägnät 50 % medfinansiering av berörd 
kommun 

Gång-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på 
kommunala vägnätet 

50 % statlig medfinansiering 

Kollektivtrafik stadstrafik, kommunalt 
vägnät 

50 % statlig medfinansiering 

Kollektivtrafik regional funktion, statligt och 
kommunalt vägnät 

0–50 % kommunal/annan 
medfinansiering 

Gång-, cykel- och trafiksäkerhetsåtgärder på 
kommunala vägnätet 

50 % statlig medfinansiering 

Åtgärdsvalsstudier Medfinansiering från berörd 
kommun/organisation med 25 % 
enligt särskilda beslut. 

 
Förutom principer kring cykelvägsinvesteringar, resecentrum, kollektivtrafik och 
statlig medfinansiering på kommunala vägnätet finns en princip för finansiering av 
objekt i länstransportplanen på statligt vägnät.  
 
Medfinansiering kopplat till namngivna objekt och övriga satsningar på det statliga 
vägnätet grundar sig i hur stor kommunal kontra regional nytta projektet har. Om 
projektet har övervägande regional nytta utifrån stråkperspektiv, kollektivtrafik och 
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andra regionala värden och inga lokala exploateringsnyttor kan påvisas är 
grundprincipen att hela objektet finansieras från länstransportplanen.  
Om projektet har tydliga kommunala exploateringsnyttor i form av till exempel 
markvärden, bostadsbyggande och verksamheter ska alltid medfinansiering 
övervägas och prövas. Medfinansiering ska i sådana fall diskuteras och förhandlas 
med Trafikverket och regionen så tidigt som möjligt i planläggningsprocessen. 
Konsekvensen av principen för namngivna åtgärder i plan där avtal med Trafikverket 
inte finns när planen fastställs och där det finns osäkerheter kring nyttor kan inte en 
hundraprocentig finansiering från länsplanen garanteras för projektet. Detta gäller 
särskilt objekt år 7–12 i plan som ligger tidigt i planläggningsprocessen och där 
projektets kostnader har stor osäkerhet idag. 
 

7.2 Prioriteringsprinciper i genomförandet 

Åtgärder i kollektivtrafikanläggningar  

 
 
 

Tillgänglighet  
• Åtgärder för ökad tillgänglighet för äldre och personer med 

funktionsnedsättning  
• Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter  
• Kombinationsresor  

Åtgärder som främjar hela resan   
• Förbättra befintliga bytespunkter, hållplatser och stationer  
• Gena och säkra gång- och cykelstråk till hållplatser, bytespunkter och 

stationer  
• Pendlarparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer  
• Cykelparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer  

Kundmiljö  
• Åtgärder för ökad trygghet  
• Åtgärder för ökad komfort  
• Väderskydd och bänkar  
• Informationssystem  
• Belysning 

Åtgärder som förbättrar framkomligheten och restidskvoten i stråken 



 
 
 
 
 
 

100 
 

Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande 

 

Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar 

 

7.3 Årlig process och genomförande av planen 
De viktigaste delarna för genomförande av länstransportplanen är en kontinuerlig 
regional samverkan med kommunerna, Trafikverket och kollektivtrafikmyndigheten. 
För genomförande av länstransportplanen finns två samverkansgrupper i Sörmland 
för tjänstemän som träffas kontinuerligt. Dessa grupper är:  
 

• Regionala transportgruppen för Sörmland   
• Planeringsnätverket 

 
I regionala transportgruppen finns länsplaneupprättaren, Trafikverket, 
kollektivtrafikmyndigheten och länsstyrelsen. Gruppens roll är att samverka och 
stämma av kring aktuella frågor i transportplaneringen som till exempel 

Statlig medfinansiering och åtgärder för bostadsbyggande 
• För statlig medfinansiering ska i första hand åtgärder som kopplar till 

bostadsbyggande prioriteras. Det kan vara både kollektivtrafikåtgärder, 
framkomlighet, trafiksäkerhetsåtgärder, tillgänglighetsåtgärder. 

  
Tätortsnära åtgärder  

• Åtgärden ska vara tätortsnära och främja stadsförnyelse, stadsomvandling 
eller nybyggnation och exploatering av bostäder. 

 
Översiktsplaner och detaljplaner 

• Åtgärden ska ha en koppling till bostadsbyggande genom översiktsplan 
och detaljplan. 

I första hand är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor prioriterat:  
• Öka förutsättningarna för arbets- och studiependling med cykel  
• Koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter  
• Öka säker tillgänglighet till skola med cykel  
• Öka förutsättningarna för att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel 
• Förbättra cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter   

 
I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism:  

• Utveckla Näckrosleden och understöd att trafiksäkerhet förbättras där 
kvarvarande brister finns.  

• Stärk cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med koppling till 
lokala stråk i kommunerna där felande länkar finns med potential för ökad 
tillgänglighet till turist- eller besöksmål i Sörmland. 
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åtgärdsvalsstudier, vägplaner, finansiering, statlig medfinansiering, handlingsplaner, 
regionala projekt, verksamhetsplanering och uppföljning. I planeringsnätverket finns 
motsvarande intressenter samt kommunerna och är en samverkansgrupp vi använder 
för att stämma av med kommunerna kring genomförande av planen samt kopplar 
länstransportplanen till samhällsplanering i ett vidare perspektiv. 
 
För den politiska beredningen av olika strategiska infrastrukturfrågor finns:      
 

• Beredningen för infrastruktur- och bostadsfrågor  
 
Beredningens arbete är att diskutera uppkomna frågor och förslag till beslut gällande 
övergripande regionala infrastruktur och transportfrågor. Gruppens arbete tar upp till 
exempel genomförandet och uppföljning av nationella planen och 
länstransportplanen, remisser och utredningar. Beredningen hanterar eventuella 
förslag till ändringar i plan i genomförandet.  Den årliga verksamhetsplaneringen av 
genomförandet av länstransportplanen med Trafikverket och 
kollektivtrafikmyndigheten läggs fram som förslag till beredningen. Därefter följer 
en årlig återkoppling som ett tjänsteärende. Den årliga återkopplingen sker genom att 
länsplaneupprättaren årligen redovisar tre olika beslut för regionen:   
  

• 4-årigt inriktningsbeslut för budget och verksamhetsplanen (VP)  
• 1-årigt genomförandebeslut  
• Prioriterat planeringsunderlag år 7–12  

  
Underlaget för besluten fås genom prioriteringar i länstransportplanen, Trafikverkets 
verksamhetsplan och budget, åtgärdsvalsstudier, fysisk planering för åtgärder och 
infrastruktur- och bostadsberedningen.  
  
Beslut som fastställer åtgärder för de första sex åren utgår ifrån att åtgärderna har 
kommit så långt i den fysiska planeringen att de kan börja byggas så som planerat. 
De sista sex åren av planperioden visar mer en totalbild av behov och brister i länets 
transportsystem och vissa strategiska prioriteringar som vi redan nu ser är viktiga att 
arbeta med för utvecklingen av transportsystemet i framtiden. Den totala kostnaden 
för dessa åtgärder går inte att ange mer än som schablonberäkningar i vissa fall då 
flera brister ska utredas genom åtgärdsvalsstudier. Därefter prioriteras olika åtgärder 
för finansiering och genomförande och blir en central del i revideringen av 
nästkommande plan efter år 2021.  
  
Behov och brister år 7–12 som genom åtgärdsval blir till reella åtgärder, kan 
prioriteras löpande för genomförande i det 4-åriga inriktningsbeslutet eller 1-åriga 
genomförandebeslutet varje år. Styrande för genomförandet av nya tillkommande 
åtgärder inom ramen för besluten är åtgärdernas karaktär, storlek, kostnad, fysisk 
planering och om de finns nämnda som brist i länstransportplanen. 
 
Bilden nedan beskriver den årliga processen där regionen kommer att fatta beslut om 
vilka åtgärder som ska genomföras utifrån Trafikverkets, länsplaneupprättarens och 
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Kollektivtrafikmyndighetens gemensamma beredning av budget och VP. Det 1-åriga 
genomförandebeslutet innehåller beredningens prioritering av statlig medfinansiering 
varje år. Beslut fattas samtidigt om vilka brister som ska utredas vidare utifrån 
behovslistan år 7–12. 
 

 
 
Regionen har tillsammans med Trafikverket och länets kollektivtrafikmyndighet 
upprättat ett samarbete för uppföljning, beredning av budget och VP samt för beslut 
av mindre åtgärder som ska genomföras årligen. Det viktigaste underlaget för arbetet 
är kommunernas treårsplaner där åtgärder utifrån kommunens prioritering, planläge 
för åtgärder och möjlighet till medfinansiering redovisas. Denna inarbetade process 
utgör grunden för den nya planeringscykeln också för de större objekten och planens 
genomförande som helhet.  
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8 Hållbarhetsbedömning 
 

8.1 Sammanfattning och samlad bedömning 
Hållbarhetsbedömningen har genomförts parallellt och integrerat med framtagandet 
av länsplanen. Tre olika huvudteman har behandlats i bedömningen: miljö, 
människor samt näringsliv och ekonomi. I varje tema har flera olika aspekter 
bedömts. Bedömningsgrunder för analysen har utgjorts av olika relevanta samhälls- 
och miljömål, bland annat Sörmlandsstrategin, som beskrivs närmare i rapportens 
metodikkapitel och i bilagorna. 
 
I detta inledande kapitel görs en sammanfattande redovisning av planförslagets 
påverkan och konsekvenser och dess bidrag till hållbar utveckling. Planens 
konsekvenser för miljö, människor och näringsliv och ekonomi beskrivs mer utförligt 
i rapportens kapitel 6–8. Dessa summeras inledningsvis här och ställs i relation till 
varandra. Därefter lyfts blicken och planens konsekvenser som ”helhet” betraktat 
beskrivs. Avslutningsvis lyfts frågeställningar som skulle vara värdefulla att belysa 
ytterligare under samrådet både av regionförbundet och av de aktörer som lämnar 
remissvar. Ambitionen är att ge läsaren en snabb orientering i slutsatserna av 
hållbarhetsbedömningen där fördjupade resonemang och beskrivning av 
tillvägångsätt går att finna lägre fram i dokumentet.  
 

8.2 Planens konsekvenser 
I Tabell 28 nedan sammanfattas bedömningarna för respektive hållbarhetsaspekt. 
Som ett komplement till tabellen illustreras också i figur 1 vilken utsträckning planen 
bidrar till eller motverkar att relevanta mål uppfylls. För flera aspekter har planens 
olika delar olika egenskaper, vilket gör att planen samtidigt kan bidra till att mål 
uppfylls och att samma mål motverkas. Exempelvis kan konsekvenserna skilja sig åt 
mellan olika befolkningsgrupper, mellan geografiska områden, eller för olika delar 
av målet. Det vanligaste är dock att själva åtgärden i sig har skilda konsekvenser. 
Vägåtgärder syftar vanligtvis till att öka trafiksäkerheten och minska den lokala 
miljöpåverkan (exempelvis genom att trafik leds bort från tätbebyggda områden). 
Samtidigt får ny väginfrastruktur ofta negativa miljökonsekvenser genom intrång i 
natur- och kulturmiljöer och påverkan på landskapet. 
 
För miljön är planens konsekvenser begränsade och i första hand koncentrerade till 
de områden som påverkas av föreslagna väginvesteringar, och där konsekvenserna är 
av större grad. Dessa konsekvenser kommer att belysas och hanteras i efterföljande 
planering (vägplan). På systemnivå gör investeringar i väginfrastrukturen att bilens 
konkurrenskraft ökar gentemot kollektivtrafik och cykel. Samtidigt kan planens 
investeringar i exempelvis bytespunkter med koppling till tågtrafiken skapa 
förutsättningar för en överflyttning av resande till kollektiva transportmedel. 
Sammantaget är det problematiskt att transportsektorns klimatpåverkan nationellt 
idag ligger på samma nivå som år 1990, trots den teknikutveckling som skett. 
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Kommande länstransportplanering behöver samspela med nationella styrmedel och 
regelverk för att betydligt kraftigare än idag minska transportsektorns 
klimatpåverkan. 
 
Att planens mål och prioriteringar utgår från de som bor och verkar i Sörmland är 
tydligt i planens konsekvenser för människor. Även om enskilda vägobjekt, samt den 
ökande trafikvolymen som helhet, kan få negativa konsekvenser för människors 
hälsa är den samlade bilden att planen genom satsningar på kollektivtrafik, 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i tätorter, stärkta cykelmöjligheter samt en förbättrad 
tillgång till arbetsmarknaden positivt kommer att bidra till att relevanta mål för 
människors hälsa och välbefinnande nås. Ett undantag är negativa konsekvenser för 
hälsan från påverkan av trafikbuller och luftkvalitet som kan komma att öka lokalt. 
Fördelningen av planens nyttor mellan olika grupper i samhället (t.ex. kvinnor och 
män, barn och äldre, eller olika socioekonomiska grupper) har inte gått att bedöma. 
De människor som bor och verkar i länets större stråk och städer, där mest pengar 
satsas, kan emellertid antas gynnas mest av investeringarna. 
 
Planen får positiva konsekvenser för näringsliv och ekonomi, men storleken på 
planens bidrag till att målen nås är svår att bedöma. Planen bidrar till ökad lokal, 
regional och storregional tillgänglighet. Eftersom tillgänglighetseffekterna i första 
hand bedöms tillfalla de större städerna i de större stråken, bedöms också 
förutsättningarna för ökad tillväxt vara högst i dessa områden. Företagens 
kompetensförsörjning kommer att påverkas positivt, och därmed bidrar planen till att 
målen om förbättrad konkurrenskraft för företagen i länet nås. Åtgärderna bedöms 
också vara gynnsamma för ökad storregional integration på arbetsmarknaden. 
Eftersom tillgänglighetsvinsterna bedöms bli ojämnt fördelade över länet finns en 
risk att vissa näringsverksamheter och regional utveckling koncentreras till de större 
orterna på bekostnad av mindre orter och landsbygd. Det ska också påpekas att 
många av de tillgänglighetsvinster som planen antas bidra till är starkt knutna till 
trafikering och turtäthet i kollektivtrafik och regionaltågstrafik, något som planen i 
sig inte har någon rådighet över. 
 
Tabell 28 Sammanfattning av de olika perspektivens konsekvenser samt bidrag eller motverkan 
till måluppfyllelse. 

Tema Aspekt Planens 
förhållande till 
målen 

Motivering/Beskrivning 

M
IL

JÖ
 

Klimat Kan både bidra 
till och motverka 
måluppfyllelse. 

Satsningar på bytespunkter, 
kollektivtrafik- samt gång- och 
cykelåtgärder möjliggör övergång till 
mindre klimatbelastande resor. 
Samtidigt avsätts stor andel av pengar 
till regionala vägåtgärder vilket ökar 
bilresors attraktivitet.  
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Landskap Motverkar i några 
delar, men i andra 
delar varken 
bidrar eller 
motverkar målen. 

Nya vägsträckningar kan skapa 
fragmentering, mark som tas i anspråk, 
barriäreffekter, intrång i känsliga 
natur- och kulturmiljöer. Påverkan på 
byggelsens karaktär är svårbedömd. 
Mindre åtgärder på befintlig 
infrastruktur ger marginell negativ 
påverkan.  

Naturresurser och 
hushållning 

Som helhet 
varken bidra eller 
motverka målen, 
enskilda åtgärder 
kan motverka. 

Mindre andelar av länets jord- och 
skogsbruksmark kan tas i anspråk av 
nya anläggningar. Trafikföroreningars 
påverkan på yt- och grundvatten 
påverkas marginellt av planen och är 
främst effekt av allmän trafikökning.  

M
Ä

N
N

IS
K

O
R

 

Hälsa Bidrar i huvudsak 
men i andra delar 
varken bidrar eller 
motverkar. 
Motverkar målen 
lokalt av vissa 
åtgärder. 

Satsning på trafiksäkerhet, bland annat 
i tätorter samt satsningar på gång- och 
cykeltrafik skapar bättre 
förutsättningar för fysisk aktivitet 
vilket är positivt för hälsan. 
Bullernivåer och luftföroreningar ökar 
där hastighet höjs, samtidigt utförs på 
andra platser bullerskydd och trafiken 
flyttas ut från tätort. 

Befolkning Som helhet bidrar 
planen till målen. 

Länets befolkning gynnas av satsning 
på transportsystemets positiva effekter 
för tillväxt och arbetsmarknad. De 
grupper som bor och verkar i större 
stråk och städer, där mest pengar 
satsas, gynnas mest. Om planen bidrar 
till mer jämställt samhälle går ej att 
bedöma, men generellt gynnar olika 
åtgärder olika grupper (barn, män 
kvinnor, funktionsnedsatta).  

Attraktiva livsmiljöer Som helhet bidrar 
planen till målen. 

Åtgärder som minskar restiden och 
ökar bekvämligheten skapar 
förutsättning för ökad tillgänglighet. 
Planens fokus på tätortsutveckling 
förbättrar tillgängligheten till dem som 
bor i tätorter, med utanför tätorter sker 
fler resor med bil. Olika geografiska 
områden gynnas således på olika sätt. 

N
Ä

R
IN

G
SL

IV
  

 

 

Tillväxt och 
arbetsmarknad 

Bidrar till målen. Ökad lokal, regional och storregional 
tillgänglighet där de positiva 
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Figur 49. Illustration av planens samlade konsekvenser. Höjden på stapeln visar inom hur stort 
intervall som respektive aspekt bedöms ligga, det vill säga att planen både kan motverka och 
bidra till målen inom samma aspekt. 
 

 

effekterna främst tillfaller de större 
städerna och större stråken. Kan leda 
till regional koncentration av 
utveckling till de större städerna på 
bekostnad av mindre orter och 
landsbygden. 

Näringslivets utveckling Bidrar till målen. Planen får positiva effekter för 
företagens kompetensförsörjning och 
bidra till förbättrad konkurrenskraft för 
länets företag. Åtgärder bidrar till 
transportsystemets robusthet och högre 
tillförlitlighet för näringslivets 
transporter. Tillgänglighetsvinsterna 
bedöms kunna bli ojämnt fördelade 
över länet. Vissa verksamheter och 
kompetensförsörjning kan 
koncentreras till större städer på 
bekostnad av mindre orter och 
landsbygd.  
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Planen som helhet betraktad  
Planens beskrivning av förutsättningar, mål och prioriteringar ligger i linje med både 
det aktuella forskningsläget vad gäller regional tillväxt, och till nationell politik på 
transportområdet. Att vidga arbetsmarknadsregionen och stödja kort- och långväga 
pendling är den övergripande ambition som formuleras. Jämfört med tidigare 
planering (2010 och 2014) har planförslaget ett bredare anslag och (jämfört med 
2010) ett relativt sett mindre fokus på väginvesteringar. Behovet av ett ökat resande 
med kollektivtrafik och cykel, parallellt med ett minskat bilresande betonas. 
Samtidigt viks 50 procent av investeringsutrymmet till regionala vägåtgärder vilka i 
första hand gynnar de som reser med bil och de som bor i de områden där åtgärder 
genomförs. I slutändan är det förstås de investeringar som görs i systemet som 
kommer att avgöra om en minskning i bilanvändningen och ett mer hållbart resande 
kan åstadkommas, alldeles oavsett vilka mål och strategier som formuleras.  
 
Möjligheterna att jämföra nyttan med skilda åtgärder för helt olika delar av 
transportsystemet är mycket svåra att göra, och att t.ex. ställa enskilda vägobjekt mot 
stationsåtgärder låter sig inte göras. Det är inte förvånande att objekt och åtgärder 
som tidigare bedömts nödvändiga och för vilka planeringsprocessen påbörjats finns 
med i planen, men en tydligare värdering av enskilda objekt gentemot mål och 
prioriterade funktioner i just länstransportplanen skulle möjligen synliggöra behov av 
att ompröva tidigare beslut och omfördela medel till förmån för satsningar på andra 
trafikslag än bilen. Planen som helhet får positiva konsekvenser för länet, men 
utifrån dess övergripande mål och syften finns det behov av att framöver tydliggöra 
kopplingarna mellan målsättningar och föreslagna åtgärder.  
 

Frågor att belysa  
En av planeringens målsättningar är att bidra till öka jämställhet. Det är väl känt att 
kvinnor och män utnyttjar transportsystemet på olika sätt och att planering och 
investeringar på så sätt påverkar kvinnor och män på olika sätt. Remissinstansernas 
syn på hur målsättningar för jämställdhet kan omsättas konkret i 
investeringsplaneringen skulle vara ett värdefullt bidrag i den fortsatta 
planeringsprocessen. Fördelningen av planens nyttor mellan samhällets olika grupper 
skulle också behöva belysas ytterligare, och då gärna kopplat till kommunernas 
insatser för ökat bostadsbyggande och bättre kommunal infrastruktur. Den 
övergripande frågan är om offentliga insatser fördelas rättvist, och om insatser för 
transportinfrastruktur och byggande samspelar med samhällets målsättningar vad 
gäller social utveckling, minskat utanförskap, ökad integration och ökat deltagande 
på arbetsmarknaden.  
 
Slutligen bör kommunernas centrala roll för medfinansieringen av många av planens 
objekt uppmärksammas. Att planens mål och syften nås är i flera fall beroende av att 
kommunerna driver fysisk planering och gör egna investeringar i linje med planens 
intentioner. Medfinansiering är en viktig del för att få ut så stor nytta som möjligt av 
planen. 
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9 Bilagor 
 

Bilaga 1. Länkar till effektbedömning och samhällsekonomiska 
beräkningar på namngivna objekt >25 mkr 
 
Beslutsunderlag och samhällsekonomiska effektbedömningar för prioriterade namngivna 
objekt finns på trafikverkets hemsida via länken  
 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/ 
 
Beslutsunderlag finns där för:  

• SEB, Väg 53 infart Eskilstuna 
• SEB, RV 55 Förbifart Flen 
• SEB, väg 218 E4-Trosa 
• SEB Väg 55 Dunker-Björndammen, alt befintlig sträckning 
• SEB, Väg 55 Dunker-Björndammen alt ny sträckning 

 
Underlag för Infart Strängnäs finns via länken:  
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/Atgardsvalsstudier-i-lanet/e20-
ny-trafikplats-strangnas/ 
 
Underlag för Genomfart Eskilstuna finns via länken:  
https://www.trafikverket.se/nara-dig/sodermanland/atgardsvalsstudier-i-lanet/vag-53-
i-eskilstuna/ 
 
Underlag för väg 55 som stråk finns via länken: 
https://www.trafikverket.se/contentassets/2b75d217085b4d61a5e83d1e192007ee/slut
rapport-atgardsvalsstudie-vag-55-uppsala-katrineholm.pdf 
 

Bilaga 2. Samrådsredogörelse och processbeskrivning 
Arbetet med att ta fram en ny länstransportplan har skett i sex steg och innehåller 
olika komponenter.  
 
 
 
 

 
 

Nuläge & 
förut-

sättningar
Mål & 

indikatorer

Strategisk 
inriktning 

& 
strategier

Planalternativ 
& hållbarhets-

bedömning

Åtgärds-
planering, 

justeringar och 
LTP förslag 

Remiss LTP, revidering 
och beslutsversion

Figur 50. Processen framtagande av länstransportplanen för Sörmland 

2016 2017 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/Atgardsvalsstudier-i-lanet/e20-ny-trafikplats-strangnas/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Sodermanland/Atgardsvalsstudier-i-lanet/e20-ny-trafikplats-strangnas/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/sodermanland/atgardsvalsstudier-i-lanet/vag-53-i-eskilstuna/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/sodermanland/atgardsvalsstudier-i-lanet/vag-53-i-eskilstuna/
https://www.trafikverket.se/contentassets/2b75d217085b4d61a5e83d1e192007ee/slutrapport-atgardsvalsstudie-vag-55-uppsala-katrineholm.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/2b75d217085b4d61a5e83d1e192007ee/slutrapport-atgardsvalsstudie-vag-55-uppsala-katrineholm.pdf
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Arbetet startade i början av 2016 med att ta fram en finansiell uppföljning och analys 
för att se utfall och trender för infrastrukturinvesteringar i Sörmland över tid. 
Därefter gjordes en analys och sammanställning över framtagna åtgärdsvalsstudier 
som berör Sörmland sedan 2013 för att få en första bild samt planläge för olika 
behov och brister i länet. Våren 2016 påbörjades ett målarbete där vi konkretiserade 
regionala utvecklingsmål i ett transportperspektiv. Arbetet syftade till att kunna 
arbeta med målstyrning genom en metod som innebar att testa olika mål i ett brett 
perspektiv mot olika planalternativ. Det kallar vi hållbarhetsbedömning av 
planalternativ. 
 
Figur 51. Huvudsakliga aktiviteter 2016 

 
 
För att få en bra grund för strategier och åtgärdsplanering gjordes en analys; framtida 
trafiksituation Sörmland. Där tittade vi framförallt på prognoser för 
transportsystemet och uppdaterade data över befolkning och utveckling i länet. Vi 
arbetade också med trender och omvärldsfaktorer och fyra olika scenarier för att 
förstå utveckling, tillväxt och faktorer som påverkar transportsystemet idag och i 
framtiden.  
 
Med stöd av tidigare målarbete och analyser genomfördes en strategiworkshop med 
politiska representanter för länet för att få fram en strategisk vägledning för nya 
länstransportplanen. I nästa steg togs tre planalternativ fram (utvecklad 
kollektivtrafik, tätortsnära utveckling och regionala vägstråk) med olika inriktningar 
och tyngdpunkt på satsningarna. Sedan testades planalternativen mot målen. 
 
Figur 52. Huvudsakliga aktiviteter 2017 
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Åtgärdsplaneringen tog sin utgångspunkt i inlevererade behov och brister från 
kommunerna och SKTM genom en så kallad åtgärdsförfrågan. Utgångspunkten för 
planförslagets budget utgick från planalternativ tätortsnära utveckling. Därefter har 
planförslaget processats och stämts av kontinuerligt med dialog och samverkan med 
de huvudsakliga intressenterna. Bland annat genomfördes en kommunrunda i 
åtgärdsplaneringen för att stämma av behov och brister med kommunerna. Två större 
konferenser för en bredare målgrupp har genomförts i länet under processen för att 
fånga in olika intressen och behov. Exempel på andra aktiviteter i processen är en 
scenarioworkshop, strategiworkshop, workshop för att ta fram planalternativ och 
workshop hållbarhetsbedömning av planalternativ. Planen granskas genom en 
miljöbedömning och en samlad effektbedömning som vi kallar 
hållbarhetsbedömning. 
 

Bilaga 3. Konkretiserade mål utifrån Sörmlandsstrategin 
I arbetet med hållbarhetsbedömningen konkretiserades samtliga mål i 
Sörmlandsstrategin ur ett transportperspektiv. De konkretiserade målen användes 
sedan som underlag för olika analyser för att testa de olika planalternativen i 
hållbarhetsbedömningen.  
   

 Mål 1 i Sörmlandsstrategin - konkretiseringar utifrån ett transportperspektiv 

 

Mål 2 i Sörmlandsstrategin – konkretiseringar utifrån ett transportperspektiv   

 

I Sörmland finns goda förutsättningar för 
unga och vuxna att utbilda sig och 

arbeta. 

• Investeringar i LTP ska öka 
tilllgängligheten till utbildning och skolor

Arbetsgivare har goda möjligheter att 
rekrytera rätt kompetens

• Investeringar i LTP ska öka 
tillgängligheten till arbetskraft 
(befolkning)

• Investeringar i LTP ska öka andel 
inpendling till nodstäder med 
kollektivtrafik

Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

•Vi ska öka antal utbyggda km cykelväg 
i länet till 2030

•Vi ska öka kollektivtrafikandelarna i 
starka stråk fram till 2030

•Vi ska minska klimatpåverkande 
utsläpp till 2030

•Vi ska minska körsträckorna med bil 
per år och invånare till 2030

Vi utvecklar kollektivtrafiken

•Vi ska öka kollektivtrafikandelarna i 
starka stråk fram till 2030

•Vi ska minska klimatpåverkande 
utsläpp till 2030
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Mål 3 i Sörmlandsstrategin – konkretiserade mål utifrån ett 
transportperspektiv  

 

Mål 4 i Sörmlandsstrategin – konkretiserade mål utifrån ett 
transportperspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv

Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till arbetsplatser
Investeringar i LTP ska öka punktligheten i kollektivtrafiken
Investeringar i LTP ska öka andelen inpendling till nodstäder med kollektivtrafik
Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till arbetskraft (arbetsför befolkning)
Investeringar i LTP ska öka produktiviteten för näringslivet genom effektiva 
godstransporter (framkomlighet tung trafik, tillgänglighet godsnoder, funktionella stråk 
för gods
Investeringar i LTP ska öka tillgängligheten till utvecklingsområden för verksamheter 
med bra lokalisering

Vi skapar förutsättningar 
för en god och jämlik 

hälsa hos 
sörmlänningarna

• Investeringar i LTP ska 
öka tillgängligheten för 
funktionshindrade

•Investeringar i LTP ska 
öka tillgängligheten till 
arbetsplatser

• Investeringar i LTP ska 
öka tillgängligheten till 
utsatta områden (höga 
andelar med låga 
inkomster)

• Investeringar i LTP ska 
främja en ökad cykling 
för folkhälsan

Vi prioriterar en hållbar 
och attraktiv boendemiljö

•LTP ska främja 
investeringar som ökar 
andelen 
utvecklingsområden 
med blandad 
verksamhet

•LTP ska främja 
investeringar som ökar 
tillgängligheten till utbud 
av bostäder för alla 
målgrupper

Vi skapar förutsättningar 
för ett rikt fritids- och 

kulturliv

•LTP ska främja 
investeringar som ökar 
tillgänglighet till 
grönstruktur

•LTP ska främja 
investeringar som ökar 
andelen 
utvecklingsområden 
med blandad 
verksamhet
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Bilaga 4. Referenser och underlagsmaterial 
 
Sörmlandsstrategin 2020 
http://region.sormland.se/media/6091/strategi-2013-soermlandsstrategin-2020.pdf 
 
Nuvarande länstransportplan för Sörmland 2014-2025 
http://region.sormland.se/media/6524/laensplansoermland2014-2025.pdf 
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/foldrar/trafikforsorjningsprogrammet_
webb.pdf 
 
Nuvarande nationell plan samt arbetet med ny nationell plan 2018–2029: 
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Nationell-planering/ 
 
Regeringens proposition och uppdrag att upprätta planer: 
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nasta-steg-mot-en-ny-
nationell-infrastrukturplan/ 
 
Storregional systemanalys från En bättre sits: 
http://enbattresits.se/app/uploads/2016/12/systemanalys.pdf 
 
Hållbart resande i Sörmland 
http://region.sormland.se/media/6712/regionforbundet_sormland_rapport_hallbart_re
sande_webb_ny.pdf 
 
Tillgänglighet och Tobins Q i Sörmland 
http://region.sormland.se/media/6092/rapport-2013tobinsq.pdf 
 
Flerkärnighet och funktionella samband i Östra Mellansverige 
http://malardalsradet.se/en-battre-sits/rapporter-och-publikationer/#1467104719273-
f59a7b11-4db9 
 
Attraktiva bytespunkter för Sörmland 
http://www.region.sormland.se/media/7248/rapport-attraktiva-bytespunkter-2017.pdf  

http://region.sormland.se/media/6091/strategi-2013-soermlandsstrategin-2020.pdf
http://region.sormland.se/media/6524/laensplansoermland2014-2025.pdf
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/foldrar/trafikforsorjningsprogrammet_webb.pdf
http://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/foldrar/trafikforsorjningsprogrammet_webb.pdf
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-beslutsunderlag/Nationell-planering/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nasta-steg-mot-en-ny-nationell-infrastrukturplan/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/nasta-steg-mot-en-ny-nationell-infrastrukturplan/
http://enbattresits.se/app/uploads/2016/12/systemanalys.pdf
http://region.sormland.se/media/6712/regionforbundet_sormland_rapport_hallbart_resande_webb_ny.pdf
http://region.sormland.se/media/6712/regionforbundet_sormland_rapport_hallbart_resande_webb_ny.pdf
http://region.sormland.se/media/6092/rapport-2013tobinsq.pdf
http://malardalsradet.se/en-battre-sits/rapporter-och-publikationer/#1467104719273-f59a7b11-4db9
http://malardalsradet.se/en-battre-sits/rapporter-och-publikationer/#1467104719273-f59a7b11-4db9
http://www.region.sormland.se/media/7248/rapport-attraktiva-bytespunkter-2017.pdf
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