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I Kalmar län pågår under 2016 och 2017 flera regionala pla-
neringsprocesser parallellt. Regionförbundet i Kalmar län 
driver arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för 
länet. Där ingår bl.a. ett ansvarar för att samordna insatser 
för att utveckla länets samtliga kommunikationsslag. Det lig-
ger också i Regionförbundets uppdrag att regelbundet (vart 
fjärde år) uppdatera den regionala transportplanen, arbete 
pågår med att ta fram en regional transportplan för 2018–
2029. I den regionala transportplanen redovisar länet vilka 
infrastruktursatsningar som bör prioriteras och genomföras 
för att stödja bland annat kollektivtrafiken. 

Landstinget i Kalmar län ser emellertid behovet av en ännu 
långsiktigare planering av kollektivtrafiken som kan ligga till 
grund för inriktningsbeslut och prioriteringar. Landstings-
styrelsen har därför gett den regionala kollektivtrafikmyn-
digheten i uppdrag att presentera en Strategiplan 2050 för 
kollektivtrafiken. Strategiplanen består dels av en kollektiv-
trafikstrategi för 2050 dels av ett regionalt trafikförsörjnings-
program. 

Kollektivtrafikstrategin bör ta sin utgångspunkt i de slutsat-
ser och rekommendationer som gavs i OECD:s utvärdering 
av Småland – Blekingeregionen 20122, positionspapperet 
”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” från 20163  
och de restidmål för regionen som togs fram i Systemanaly-
sen för Sydsveriges Infrastruktur 20154. Den bör också utgå 
från att en höghastighetsbana för tåg byggs genom södra 
Sverige5, 6. 

Trafikförsörjningsprogrammet är reglerat i kollektivtrafik-
lagen 2 kap, 8§7. Kollektivtrafikstrategin för 2050 är ett stra-
tegiskt dokument utan legal koppling och kan revideras vid 
behov. 

Förord
LANDSTINGET I K ALMAR LÄN HAR I ROLLEN SOM LÄNETS REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET 

OCH HUVUDMAN FÖR K ALMAR LÄNSTRAFIK ETT ÖVERGRIPANDE ANSVAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKENS 

UTVECKLING I LÄNET1. KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH ANDRA HÅLLBARA FÄRDMEDEL UTGÖR 

NYCKELFAKTORER I STRÄVANDET ATT SK APA EN HÅLLBAR REGION OCH ATTRAKTIVA STÄDER.

Innehåll

1. Med regional kollektivtrafik menas enligt §6 i lag (2010:1065) om kollektivtrafik 
sådan kollektivtrafik som 1) äger rum inom ett län eller, 2) om den sträcker sig över 
flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose rese-
närernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn 
till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

2. OECD (2012), OECD Territorial Reviews: Småland – Blekinge, Sweden, OECD 
Publishing. ISBN 978-92-64-16951-7 (PDF).

3. Region Jönköpings län, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region-
förbundet i Kalmar län, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Region Halland, 
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne (2016). Ett enat Sydsverige skapar ett 
starkt Sverige. Positionspapper infrastruktur & transport.

4. Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar 
län (2015). Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur – Geografisk utvidgning av 
kartmaterial. Ramböll 2015-12-03.

5. Lägesrapport i Sverigeförhandlingen – Aktuellt om höghastighetsjärnvägen 
(2016-07-http://media.sverigeforhandlingen.se/2016/07/Lagesrapport-fran-Sverige-
forhandlingen-2016-07-01-final-4-till-webben-3-juli.pdf 

6. Växjö kommun, Älmhult kommun, Kalmar kommun, Karlskrona kommun. Slutrap-
port – bakgrund, argument och nyttoanalys för sträckning av höghastighetsbanan ge-
nom sydöstra Sverige. http://hoghastighetsbanan.se/wp-content/uploads/2015/10/
SLUTRAPPORT-1.pdf 

7. Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

Anders Henriksson                        
Landstingsstyrelsens 

ordförande 

Ulf Nilsson
Trafikstyrelsens  

ordförande

Karl-Johan Bodell
Trafikdirektör

Krister Björkegren
Landstingsdirektör



K O L L E K T I V T R A F I K S T R A T E G I  2 0 5 0 

4

   

 

Restidsmål 

Restidsmålen uttrycker en ambition avseende restid mellan 
tillväxtmotorerna som ska möjliggöra arbetspendling mellan orterna 
och därmed bidra till regionförstoring och breddad arbetsmarknad. 
Arbetspendling sker främst vid restider under en timme. Genom att 
sammankoppla tillväxtmotorerna så att restiden dem emellan 
möjliggör daglig arbetspendling kan hela regionens 
utvecklingspotential stärkas. Restidsmålen uttrycker inte vilka 
trafikslag och vilken infrastruktur som krävs för att nå målen. 

Förslag till restidsmål  
Källa: Ramböll 2015 (egen bearbetning av underlag från Sydsvensk systemanalys) 

Goda transportmöjligheter är viktiga

Förbättrade transporter lyfts fram som en viktig åtgärd för 
att stärka den regionala utvecklingen och som en möjlig för-
klaring till den relativt begränsade pendlingen i regionen. 
För att stärka och utveckla regionen, och stå starkare mot 
den nationella nivån, menar OECD att planeringen av bland 
annat infrastruktur och transporter bör stärkas mellan de in-
blandade länen. 

I en Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur som togs 
fram i samverkan mellan Region Skåne, Region Blekinge, 
Region Kronoberg, Region Jönköping, Region Halland och 
Regionförbundet i Kalmar län 20154 redovisades restidsmål 
för regionen, se figur 1 nedan. 

Regionsamverkan Sydsverige
Hösten 2015 bildades Regionsamverkan Sydsverige8. Syf-
tet med verksamheten är att, med medborgarnas bästa 
för ögonen, utveckla samarbetet mellan verksamheterna 
i Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, 
Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kom-
munförbundet Skåne, Region Kronoberg, Region Halland 
och Region Jönköpings län. 

Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Syd-
sverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hän-
seende. Grunden för denna ambition ska vara en strävan 
efter en helhetsorienterad och långsiktigt hållbar utveckling. 
Fokus för samarbetet i Regionsamverkan Sydsverige handlar 
framförallt om framtagande av gemensamma policyer och 
planer inom områdena regional utveckling, infrastruktur, 
kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. 

Regionsamverkan Sydsverige har i ett positionspapper9 för 
infrastruktur och transporter och senare i Sydsvenska prio-
riteringar10 redovisat sin gemensamma syn på prioriteringar 
av infrastrukturens utveckling. De långsiktiga restidsmålen, 
figur 1, togs fram redan av Regionsamverkan Sydsveriges  
föregångare8.

Inledning
I  EN UTVÄRDERING AV SMÅLAND – BLEKINGEREGIONEN 2012 SOM UTFÖRDES AV ORGANISATIONEN 

FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING (OECD)2 KONSTATERADES ATT BEFINTLIG VÄG- OCH 

JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUR INOM SMÅLAND – BLEKINGEREGIONEN HAR EN SÄMRE KOPPLING TILL 

DEN EUROPEISK A MARKNADEN ÄN ANDRA DELAR AV SÖDRA OCH CENTRALA SVERIGE. 

8. Regionsamverkan Sydsverige benämndes tidigare Sydsvensk regionbildning ideell 
förening med uppgift att verka för en Sydsvensk regionbildning. Då regionbildnings-
tanken skrinlades valde de berörda länen att fortsätta att samverka i en ny form.

9. Regionsamverkan Sydsverige 2016. Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige. 
Positionspapper Infrastruktur & Transport 2016. (Regionsamverkan.se). 

10. Regionsamverkan Sydsverige 2017. Sydsvenska prioriteringar, utifrån positions-
pappret ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”. (Regionsamverkan.se)

Figur 1. Förslag till restidsmål. (Källa: Systemanalys för Sydsveriges Infrastruktur, 2015).

Figur 2. Regionsamverkan Sydsveriges organisation. 
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Kollektivtrafiken en tillväxtfaktor

Kollektivtrafiken är tillsammans med de övriga samverkans-
områdena i Regionsamverkan Sydsverige en viktig tillväxt-
faktor. Utvecklingen av kollektivtrafik och infrastruktur styrs 
av olika regelverk, planeringsprocesser och finansierings-
vägar. På det regionala planet är arbetet med kollektivtrafik 
och infrastruktur nära knutet till det regionala utvecklingsar-
betet. Goda kommunikationer är viktiga för såväl näringsliv, 
samhällsutveckling som besökare.

Kollektivtrafikstrategin för 2050 grundar sig på de redovi-
sade restidsmålen från Kalmar till de tre storstadsområde-
na/internationella flygplatser och närliggande länscentra 
och har kompletterats med restidsmål för Oskarshamn och 
Västervik. En luftförbindelse mellan Kalmar och Stockholm 
har också lagts till. Kollektivtrafikstrategin går sedan ett 
steg längre och belyser hur kommunikationerna mellan de 
ovanstående orterna skulle kunna utvecklas. Sist redovisas 
hur hela länet eller de funktionella regionerna i länets norra 
respektive södra del kan dra nytta av ett antal prioriterade 
förslag.

Kollektivtrafikstrategin tillsammans med trafikförsörjnings-
programmet utgör en Strategiplan för 2050. Trafikförsörj-
ningsprogrammet kan betraktas som en handlingsplan i för-
hållande till kollektivtrafikstrategin och revideras vart fjärde 
år.

Kollektivtrafikstrategin och trafikförsörjningsprogrammet 
har tagits fram i nära samverkan med den regionala trans-
portplanen. De tre planerna står i överensstämmelse med 
den regionala utvecklingsstrategin, RUS. I figur 2 visas hur 
den regionala utvecklingsstrategin och andra planer för 
infrastruktur och kollektivtrafik länkar till varandra. Under 
arbetets gång har också en fortlöpande dialog hållits med 
trafikråd, kommuner, trafikstyrelsen och landstingsstyrelsen 
genom möten och seminarier. Länsöverskridande kontakter 
har också tagits.

Kollektivtrafikstrategin för 2050 tjänar flera syften. Dels ska-
pas en samsyn kring kollektivtrafikens framtida utveckling 
inom Kalmar län. Dels fungerar strategin som underlag vid 
framtagandet av andra planer regionalt och nationellt och i 
dialogen med angränsande län kring länsöverskridande tra-
fik och/eller vid bildning av en eventuell storregion.

Figur 2. Figuren beskriver kopplingen mellan planer inom kollektivtrafik och infrastruktur i Kalmar län.
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Kollektivtrafikens roll
DET ÖVERGRIPANDE TRANSPORTPOLITISK A MÅLET PÅ NATIONELL NIVÅ ÄR ATT SÄKERSTÄLLA EN 

SAMHÄLLSEKONOMISKT EFFEKTIV OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR TRANSPORTFÖRSÖRJNING FÖR 

MEDBORGARNA OCH NÄRINGSLIVET I HELA LANDET. DÄRUTÖVER HAR RIKSDAGEN BESLUTAT OM ETT 

FUNKTIONSMÅL  OM TILLGÄNGLIGHET OCH ETT HÄNSYNSMÅL  OM SÄKERHET, MILJÖ OCH HÄLSA.

Funktionsmålet säger att transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och använd-
barhet samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transport-
systemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet säger att transportsystemets utformning, 
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dö-
das eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt 
bidra till ökad hälsa.

Sedan den 1 januari 2012 får kollektivtrafikföretag fritt eta-
blera kommersiell kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg 
och tunnelbana. Den 1 augusti 2012 utökades kollektivtrafik-
lagens tillämpningsområde till att även omfatta kollektivtra-
fik på vatten.

Transportsystemet, där kollektivtrafiken är en väsentlig del, 
förväntas således fylla många funktioner, eller roller, i sam-
hället. I propositionen för de transportpolitiska målen11 be-
skrivs ett effektivt transportsystem som ”en förutsättning 
för att nå generella samhällsmål som regional tillväxt och 
hållbar utveckling”. I regeringens proposition om infrastruk-
tur för framtiden12 beskrivs transportsystemet som en del av 
samhällsstrukturen som lägger grunden för tillgängligheten 
till bl.a. jobb och bostäder. Kopplingar görs vidare till såväl 
klimatmål som krisberedskap och totalförsvar.

Landets tågbanor har i det sammanhanget en särställning 
eftersom resor med tåg kan göras 2-3 gånger så snabbt som 
resor på väg. Tågbanorna utgör därmed en slags grund-

struktur för det kollektiva resandet. Tågbanornas läge och 
kvalitet har därför stor betydelse för det upplevda avståndet 
mellan olika platser liksom orters utveckling och tillväxtmöj-
ligheter.

I en forskningsrapport från KTH13 beskrivs kollektivtrafiken 
som strukturbildande. I Trafikverkets planeringshandbok, 
Kol-Trast14, ses kollektivtrafiken som ett instrument för en att-
raktiv stad och för en regional utveckling, för att skapa en 
ökad livskvalité och för att nå ett långsiktigt hållbart trans-
portsystem. Vanliga områden inom vilka kollektivtrafiken 
förväntas fylla en funktion är15: tillväxt och utveckling, rör-
lighet, miljö- och uthållighet, tillgänglighet och övrigt, t.ex. 
ökad jämställdhet/jämlikhet. 

I Kalmar län finns bl.a. följande roller för kollektivtrafiken 
upptagna i ett antal nu gällande regionala planerings- och 
styrdokument16, 17, 18.

11. Regeringens proposition 2008/09:93. Mål för framtidens resor och transporter.

12. Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa 
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.

13. Bjerkemo, S.-A. (2011). Nya vägar för kollektivtrafiken - En kunskapsöversikt. Kung-
liga Tekniska Högskolan, Forskningsprogrammet Stadsregioner och utvecklingskraft 
(STOUT), Institutionen för Samhällsplanering och Miljö, Stockholm.

14. Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting (2012). Kol-Trast: Planeringshand-
bok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. LTAB, Linköping.

15. Stjernborg V. & Mattisson. O. (2016). Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället – 
en dokumentstudie av övergripande kommunala och regionala styrdokument. 
Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, WP2016:13.

16. Regionförbundet i Kalmar län (2012) Regional utvecklingsstrategi 2012-2020.

17. Regionförbundet i Kalmar län (2014) Regional transportplan för Kalmar län 
2014-2025.

18. Landstinget i Kalmar län (2013) Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021

Tillväxt n Regional utveckling  
– näringsliv och bebyggelse
n Kontakt med omvärlden,  
internationalisering

Rörlighet n Färre arbetsmarknadsregioner 
n Ökad arbetspendling

Miljö och  
uthållighet

n Fossilbränslefri region 2030

Tillgänglighet n En kollektivtrafik för alla

Övrigt n Turism/besökare
n Ökad attraktionskraft
n Jämställdhet
n Bättre hälsa
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Kalmar läns  
förutsättningar

KALMAR LÄN ÄR STORT OCH I DELAR GLEST BEFOLKAT. TILLVÄXTMOTORN KALMAR OCH DE REGIONALA  

K ÄRNORNA OSK ARSHAMN OCH VÄSTERVIK ÄR VIKTIGA DRAGLOK I DEN REGIONALA UTVECKLINGEN. 

DE BEHÖVER KNY TAS SAMMAN BÄTTRE MED SÖDRA SVERIGES ÖVRIGA TILLVÄ XTMOTORER.

Brister i infrastruktur och långa restider

Kalmar läns infrastruktur påverkas av olika planer och pro-
cesser på nationell nivå. I den nationella transportplanen för 
år 2014-202519, liksom i inriktningsunderlaget för transport-
infrastrukturplaneringen perioden 2018-202920, och senare 
infrastrukturpropositionen21 redovisar samhället sina priori-
teringar för infrastrukturens utveckling och förvaltning i lan-
det. En ny regional indelning av landet liksom byggandet av 
höghastighetsjärnvägar är andra förslag som påverkar länet, 
om de genomförs.

Två regionala systemanalyser av transportinfrastrukturen i 
östra Götalandsregionen22 och för Sydsverige23 har tagits 
fram 2008 respektive 2015. Svensk kollektivtrafik har också 
gjort en fallstudie rörande funktionella storregioner i Små-
land – Östergötlandsregionen 201524. OECD:s utvärdering 
av Småland-Blekingeregionen gjordes 20122, samma år som 
en utredning kring Kalmar – Öland Airports (tidigare Kalmar 
flygplats) utveckling presenterades25.

Gemensamt för de regionala utredningarna är att de pekar 
på bristande internationell, nationell och interregional till-
gänglighet från Kalmar län vilket hänger samman med bris-
ter i infrastrukturen. I figur 3 redovisas restider med kollektiv-
trafik mellan olika målpunkter i Sydsverige. 

I bilaga 1 görs en kort sammanfattning av de ovanstående 
dokumenten/processerna, utifrån vad som bedöms ha rele-
vans för en kollektivtrafikstrategi i Kalmar län.

Figur 3. Restider med kollektivtrafik (tåg och buss) i några av de viktigaste reserelatio-
nerna för Sydsverige. (Källa: Systemanalys för Sydsverige, 2015).

19. Trafikverket (2014). Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Fastställd av 
regeringen 140403.

20. Trafikverket (2015). Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen 
2018-2029.

21. Regeringens proposition 2016/17:21. Infrastruktur för framtiden – innovativa 
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling.

22. Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings 
län, Regionförbundet södra Småland och Regionförbundet Östsam (2008). Regional 
systemanalys för transportinfrastrukturen i Östra Götaland. Slutredovisning 30 
september 2008.

23. Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar 
län (2015). Systemanalys för Sydsverige. Ramböll 2015-06-18.

24. WSP 160701, Kollektivtrafik för funktionella storregioner – fallstudie för Smålands – 
Östergötlandsregionen. Ett uppdrag beställt av Svensk kollektivtrafik AB.

25. WSP 2011. Framtidsstudie. Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen. 
Rapport, 2011-09-30.
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Regionala tågbanor

De regionala tågbanorna bildar tillsammans med övriga tåg-
banor i landet en viktig grundstruktur för kollektivtrafiken i 
Kalmar län. Tågtrafiken från Kalmar och västerut mot Växjö/
Alvesta med koppling till Södra Stambanan och Karlskrona 
har under det senaste decenniet utvecklats med fler tågav-
gångar, mötesspår och stationer. Stråket Kalmar – Växjö har 
idag länets snabbaste tågresor med en medelrestidhastig-
het på drygt 90 km/h. Detta stråk utgör en reell konkurrent 
till bilen och har också det högsta antalet resande, se figur 4.

Tidigare erfarenheter av förbättrade restider i starka stråk 
visar att antalet resor ökar kraftigt. En upprustning av tågba-
norna på stråken Kalmar – Linköping och Västervik – Linkö-
ping, där medelrestidhastigheten idag ligger runt 60 km/h 
skulle kraftigt bidra till att minska det upplevda avståndet 
till viktiga tillväxtregioner både i Linköping/Norrköping och 
till Stockholmsområdet. Snabbare resor skulle också gynna 
sjukvårdssamarbetet med Region Östergötland, kontakter-
na med Linköpings Universitet och norra Kalmar läns kopp-
ling till den funktionella regionen Linköping/Norrköping.

En västlig dragning av höghastighetsjärnvägar genom södra 
Sverige förstärker behovet av att utveckla de regionala tåg-
banorna i stråken Kalmar – Linköping och Västervik – Linkö-
ping för att Sydöstra Sverige restidsmässigt inte ska förflyt-
tas längre bort. 

Befolkningsstruktur

År 2050 kommer Sverige enligt Statistiska Centralbyråns 
prognoser att ha över 12 miljoner invånare. Folkökningen 
förväntas skilja sig åt mellan olika typer av kommuner och 
vara starkast i storstadsregionerna. Även befolkningens 
åldersstruktur förväntas skilja sig åt mellan olika kommun- 
typer. Diagrammet i figur 5 visar hur det har sett ut och en 
förväntad framtida utveckling i kommuntyperna storstad, 
större stad, förort och glesbygd framöver.

I långtidsutredningen26 som färdigställdes före den stora 
migrationen till Sverige under 2015-2016 gjordes bedöm-
ningen att delar av Kalmar län förväntas ha en negativ be-
folkningsutveckling i flera funktionella regioner fram till år 
2040. Det är länets norra del tillsammans med Smålands 
inland som uppvisat den svagaste befolkningsutvecklingen. 
Migrationen bidrog till att Kalmar län ökade sin befolknings-
mängd med nästan 2 procent mellan 2015 och 2016. Befolk-
ningsökningen var störst i Hultsfred, Högsby och Nybro 
kommuner. Det är fortfarande svårt att bedöma hur inflytt-
ningen långsiktigt påverkar befolkningsutvecklingen i olika 
delar av länet.

Vidare bör det noteras att Smålands inland omfamnas av 
funktionella regioner med en starkare befolkningsutveckling 
som drivs av tillväxtmotorerna Linköping, Jönköping, Växjö 
och Kalmar. 

Tillväxtmotorer och  
regionala kärnor i Kalmar län

Tillväxtmotorer och regionala kärnor27 pekas återkommande 
ut som viktiga draglok för en region. Universitetsorter och 
länscentras har ofta ökat sina befolkningstal, medan flertalet 
övriga kommuner gjort stora förluster i befolkningstal under 
de senaste decennierna. Denna bild bekräftas i Kalmar län 
där Kalmar utgör tillväxtmotor och är den enda kommunen 
i länet som ökat sin befolkning under de senaste 25 åren 
(+17%), om man bortser från fjolårets migration som ökade 
befolkningen både i Kalmar läns kommuner och i riket som 
helhet med ungefär en procent28.

Figur 5. Befolkningsutveckling. Faktisk utveckling 1973–2013 och förväntad utveckling 
2014–2053 för olika kommuntyper, Index år 2013=100 (Källa: SCB 160719).Figur 4. Under 2015/2016 gjordes omkring 2 miljoner tågresor i den regionala kollek-

tivtrafiken inom Kalmar län. Mer än hälften av resorna gjordes på Kust till kustbanan 
(Kalmar – Nybro – Emmaboda – Växjö)  
(Källa: Kalmar Länstrafik)

FÖRDELNING TÅGRESANDE 2015/2016

Stråket Kalmar - Växjö

Stråket Kalmar - Linköping

Stråket Västervik - Linköping

Stråket Emmaboda - Karlskrona

11%
26%

8%

55%

26. SOU 2015:101. Demografins regionala utmaningar. Bilaga 7 till Långtidsutredningen 
2015.

27. Regional kärna = Ort med minst 14 000 invånare 
Tillväxtmotor = Regional kärna som har en starkare befolknings- och sysselsättnings-
tillväxt än genomsnittet för länet, vilket ger spridningseffekter och skapar tillväxt för 
omlandet. (Källa: Ramböll. Systemanalys för Sydsverige. 2015-06-18)

28. http://www.regionfakta.com/Kalmar-lan/Befolkning-och-hushall/Befolkning/
Folkmangd-31-december-alder/
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29. Trivector 2006. Regionförstoring med kollektivtrafik i Kalmar län – färre arbets-
marknadsregioner, bättre regional utveckling. Rapport 2006:91 (Uppdrag från 
Regionförbundet i Kalmar län).

30. Lag (2010:1065) om kollektivtrafik

31. Regeringens proposition 2009/10:200. Ny kollektivtrafiklag.

Förutom tillväxtmotorn Kalmar (65 000 inv.) finns i länet Os-
karshamn (26 000 inv.) och Västervik (36 000 inv.) som de vik-
tigaste regionala kärnorna tätt följda av Nybro (20 000 inv.).

Om fler människor i framtiden bor i tillväxtmotorer och de 
regionala kärnorna lär också huvuddelen av transporterna 
ske mellan sådana områden, vilket ökar förutsättningarna 
för ett kollektivt resande. Behovet av matartrafik från förorter 
till centrum kan också komma att öka då bilarna i högre ut-
sträckning motas bort från centrumkärnor.

Två funktionella regioner

En målsättning i den regionala utvecklingsstrategin för Kal-
mar län är att minska antalet arbetsmarknadsregioner i länet 
till att på sikt bli två16,  29, se figur 6. En målsättning i den region- 
ala utvecklingsstrategin för Kalmar län är att minska antalet 
funktionella regioner i länet från dagens fyra till att på sikt 
bli två. En nordlig region som innefattar Västerviks, Vim-
merbys och Hultsfreds kommuner som har god kontakt mot 
Linköping och Norrköping. Och en sydlig, med bland annat 
Kalmar, Oskarshamn och Nybro, som har god kontakt mot 
Växjö och Karlskrona. En förutsättning för en sådan utveck-
ling är god kollektivtrafik som ökar möjligheterna till pend-
ling mellan kommunerna.

Resor med kollektivtrafik

Den regionala kollektivtrafiken ska enligt lagstiftningen30 

huvudsakligen tillgodose resenärernas behov av arbets-
pendling eller annat vardagsresande och inkluderar trafik 
som sträcker sig över flera län om den betjänar ovanstående 
syften. Begreppet ”vardagsresande” avser resor som är en 
naturlig del av människors regelbundna dagliga aktivitets-
mönster med arbete, studier, omsorg, service och fritidsak-
tiviteter. Sådant resande kan förekomma under veckans alla 
dagar31. 

Under år 2015/2016 registrerades 8 miljoner kollektivtrafik- 
resor med buss och 2 miljoner tågresor i länstrafikens biljett-
system. Dessutom genomfördes 185 000 flygresor mellan 
Kalmar och Stockholm. 

Sett till antalet bussresor så dominerar stadstrafiken i Kal-
mar. Sedan mitten av 2000-talet har också antalet resande i 
starka stråk (tät trafik med få stopp) ökat kraftigt, t.ex. mellan 
Kalmar – Oskarshamn och Västervik – Vimmerby – Hultsfred.

I den regionala transportplanen för Kalmar län17 beskrivs nio 
funktionella transportstråk i länet. Åtta av dessa avser vägar 
och tågbanor i länet. Det nionde är ett internationellt stråk 
som utgörs av länets flygplats och hamnar och förbindelser-
na dit. För kollektivtrafiken är E22:an allra viktigast. Andra 
viktiga vägar för kollektivtrafiken är väg 40 (Västervik – Jön-
köping), 23 (Vimmerby – Fagerhult (Virserum/Åseda)), 37 
(Oskarshamn – Växjö), 136 (Byxelkrok – Grönhögen) och 943 
(Färjestaden – Mörbylånga).

I Trafikförsörjningsprogrammet för Kalmar län 2025 beskrivs 
dagens resande och resandeutvecklingen utförligare.

Figur 6. En fortsatt regionförstoring innebär att östra Götalands utvecklingsområden 
vidgas och antalet arbetsmarknadsregioner minskar. (Källa: Regional systemanalys för 
transportinfrastrukturen i Östra Götaland, 2008)
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Vision 2050
Den långsiktig vision för 

den regionala kollektivtrafiken

Nära till 
Sveriges 
solsida 
År 2050 har Kalmar län nått 
uppställda restidsmål och kollektiva 
transporter utgör förstahands-
alternativet för vardagsresandet 
bland länets invånare.
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Vision och restidsmål 
RESTIDSMÅL HAR STÄLLTS UPP FÖR DE TRE STORSTADSOMRÅDENA /INTERNATIONELLA FLYGPLATSER 

OCH TILL NÄRLIGGANDE LÄNS TILLVÄ XTMOTORER. RESMÖJLIGHETERNA BÖR DESSUTOM BLI TÄTARE 

OCH I HÖGRE GRAD UTGÖRAS AV DIREKTRESOR. MÖJLIGHETEN ATT UTNY TTJA KOLLEKTIVTRAFIKEN 

SOM STRUKTURBILDARE I SAMHÄLLSPLANERINGEN LIKSOM VÄRDET AV ATT TILLVARATA INNOVATIVA 

FRAMTIDSLÖSNINGAR FÖR ATT NÅ VISIONEN BELYSES OCKSÅ.

Restidsmål 

Restidsmålen för 2050, mellan Kalmar och de tre storstads-
områdena samt närliggande län, står i överensstämmelse 
med de mål som redovisades i den Sydsvenska System- 
analysen4. Ett tillägg av en luftförbindelse mellan Kalmar och 
Stockholm (centrum – centrum) har gjorts. Restidsmålen från 
Oskarshamn och Västervik har tagits fram med stöd av må-
len för Kalmar. Restidsmålen för år 2025 är desamma som i 
trafikförsörjningsprogrammet. 

De tänkbara utvecklingsvägar av kommunikationerna som 
beskrivs i exemplen nedan förväntas tillkomma under peri-
oden 2025 – 2050 och fungera tillsammans med en utbyggd 
Höghastighetsbana med en västlig eller östlig dragning. Un-
der denna tidsperiod kan också helt nya typer av infrastruk-
tur och kommunikationer hinna introduceras. Exemplen 
nedan beaktar inte de möjligheterna.

Observera att de bedömda restiderna nedan under avsnit-
ten” Några tänkbara utvecklingsvägar” och de slutsatser 
som följer av dessa, är teoretiska nettorestider. De resti-
der som använts för att jämföra olika alternativa resvägar 
är hämtade ur olika rapporter/källor, eller är skattade med 
ledning av dessa, och redovisas i bilaga 2. Omstigningstider, 
tågupplägg och andra viktiga informationer saknas för de 
framtida transportalternativ som beskrivs. De hypotetiska 
restiderna kan dock vara till ledning i jämförelser och priori-
teringar mellan olika resvägar.

Mål hastighetsstandard

De uppställda restidsmålen i ”några tänkbara utvecklings-
vägar” som presenteras längre fram i detta avsnitt förutsät-
ter en högre standard i infrastruktur än vad som föreligger 
idag. Följande väg-/tågstandarder krävs för att nå målen:

I bilaga 3 redovisas den strategiska inriktningen för utveck-
lingen av tågtrafiken fram till 2050. Där listas också genom-
förda utredningar som kan tjäna som underlag för under-
hålls- och utvecklingsåtgärder.

Väg-/tågbana Hastighetsstandard (km/h)

E22 Minst 100 (mittseparering, 2+1)

Kalmar – Linköping,  
Västervik – Linköping

180

Kalmar – Växjö/Värnamo  
(bytespunkter Höghastighets-
banan)

250
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Restidsmål 1 
Stockholmsregionen

Restidsmål 2050
Kalmar – Stockholm 2 h/3 h (luft/landförbindelse)
Oskarshamn – Stockholm 3 h 
Västervik – Stockholm 2:15 h

Restidsmål 2025
Kalmar – Stockholm 3 h (landförbindelse)
Oskarshamn – Stockholm 3:30 h
Västervik – Stockholm 2:30 h

MÅL 2050
Snabba och täta transporter till Stockholms-
regionen/internationellt flyg från Kalmar läns 
tillväxtmotor och regionala kärnor utan, eller 
med maximalt ett byte. 

Kollektivtrafiken inkluderar flyg, tåg och buss.  
Nya transportslag kan tillkomma.

Nuläge
Alternativa scenario från Kalmar idag:
Flyg: 2 h
Tåg via södra stambanan: 4:45 h
Tåg via Stångådalsbanan: 5 h
Direktbuss: 5:45 h
Bil: 4:30 h

Alternativa scenarion från Oskarshamn idag:
Buss/tåg Stångådalsbanan: 4:45 h
Bil/flyg från Kalmar: 3 h 
Buss: 5:15 h
Bil: 3:40 h

Alternativa scenario från Västervik idag:
Tåg: 4:10 h
Buss: 4 h
Bil: 3 h
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Några 
tänkbara 
utvecklingsvägar

Nåbarhet 
restidsmål 
2050 och 2025

• Östersjöexpressen, ett regionalt superbuss-
koncept32, som binder samman kuststäderna 
Karlskrona, Kalmar, Mönsterås Oskarshamn 
och Västervik med Norrköping/Höghastig-
hetsbanan.
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 4:40 h
Bedömd restid Oskarshamn – Stockholm 3:40 h
Bedömd restid Västervik – Stockholm 2:40 h

• Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan,  
väst (Värnamo)
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 4 h

• Upprustad Kust till kustbanan/ 
Höghastighetsbanan, väst (Värnamo) 
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:20 h

• Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan,  
öst (Växjö)
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:10 h

• Upprustning Stångådalsbanan/ 
Höghastighetsbanan
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 3:10 h
Bedömd restid Oskarshamn/Berga – Stockholm 2:55 h

• Upprustning Tjustbanan/Höghastighetsbanan
Bedömd restid Västervik – Stockholm 2:10 h

• Flyg/Buss Oskarshamn – Kalmar
Bedömd restid Kalmar – Stockholm 2 h
Bedömd restid Oskarshamn – Stockholm 3:00 h

Kalmar – Stockholm
Restidsmålet 2050 

-  kan nås med flyg 

-  kan nästan nås med Kust till kustbanan med en östlig 
dragning av Höghastighetsbanan via Växjö.

-  kan nästan nås med en upprustning av Stångådalsbanan 
i kombination med Höghastighetsbanan.

Restidsmålet 2025 

- kan nås med flyg 

- kan nästan nås med kust till kustbanan med en östlig 
dragning av Höghastighetsbanan via Växjö.

- kan nästan nås med en upprustning av Stångådalsbanan 
i kombination med Höghastighetsbanan.

Oskarshamn - Stockholm 
Restidsmålet 2050 

- kan nås med buss (Oskarshamn – Kalmar)/flyg. 

- kan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i  
kombination med Höghastighetsbanan.

Restidsmålet 2025 

- kan nås med buss (Oskarshamn – Kalmar)/flyg.

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med  
Höghastighetsbanan.

- kan nås med en upprustning av Stångådalsbanan i  
kombination med Höghastighetsbanan.

Västervik – Stockholm
Restidsmålet 2050 

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med  
Höghastighetsbanan.

- kan nås med en upprustad Tjustbana i kombination  
med Höghastighetsbanan.

Restidsmålet 2025

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med  
Höghastighetsbanan.

- kan nås med en upprustad Tjustbana i kombination  
med Höghastighetsbanan.

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med 
dagens trafik på Södra stambanan.

32. WSP 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införande 
av ett nytt busskoncept längs Ostkuststråket. Rapport 2016:072.
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Slutsats

För Kalmar utgör flyget det enda transport-

medlet för att nå restidsmålet 2 h till Stockholm 

både på kort och lång sikt. Det landbaserade 

restidsmålet på 3 h kan nästan nås på lång sikt 

med Kust till kustbanan i kombination med en 

östlig dragning av Höghastighetsbanan alter-

nativt en upprustning av Stångådalsbanan i 

kombination med Höghastighetsbanan (3:10 h). 

Restiden med Höghastighetsbanan via Värna-

mo (västlig dragning) bedöms bli något längre 

(3:20 h). Restiderna med tåg konkurrerar inte 

med flyget för dagsresor.

Oskarshamn kan nå sitt långsiktiga restidsmål 

genom en upprustad Stångådalsbana i kom-

bination med höghastighetsbanan. Detta al-

ternativ eller Östersjöexpressen i kombination 

med Höghastighetsbanan gör det möjligt att 

nå restidsmålet för 2025. Målet kan redan idag 

nås med kombinationen buss/flyg. 

Västerviks långsiktiga restidsmål kan nås med 

Östersjöexpressen alternativt en upprustad 

Tjustbana i kombination med Höghastighets-

banan. Restidsmålet för år 2025 kan dessutom 

nås med Östersjöexpressen i kombination med 

dagens trafik på Södra stambanan.
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Restidsmål 2 
Malmö/ 
Köpenhamnsregionen

Restidsmål 2050
Kalmar – Malmö 2 h
Oskarshamn – Malmö 2:30 h
Västervik – Malmö 3 h

Restidsmål 2025
Kalmar – Malmö 2:30 h
Oskarshamn – Malmö 3:30 h
Västervik – Malmö 3:30 h

MÅL 2050
Snabba och täta transporter mot Malmö/
Köpenhamnsregionen och internationellt flyg 
från Kalmar läns tillväxtmotor och regionala 
kärnor utan, eller med maximalt ett byte. 

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss.  
Nya transportslag kan tillkomma. 

Nuläge
Alternativa scenario från Kalmar idag:
Kust till kustbanan/Södra stambanan: 3:10 h
Bil: 3:20 h

Alternativa scenarion från Oskarshamn idag:
Buss/tåg: 4:10 h
Bil: 4 h

Alternativa scenario från Västervik idag:
Buss/tåg (flera operatörer/byten): 4:30 – 5:30 h
Bil: 4:55 h
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Några 
tänkbara 
utvecklingsvägar

Nåbarhet 
restidsmål 
2050 och 2025

•  Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, 
västlig dragning
Bedömd restid Kalmar (Värnamo) – Malmö 3:00 h

• Upprustad Kust till kustbana/ 
Höghastighetsbanan, västlig dragning. 
Bedömd restid Kalmar (Värnamo) – Malmö 2:20 h

• Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, 
östlig dragning. 
Bedömd restid Kalmar (Växjö) – Malmö 1:45 h.

• Buss/Upprustad Kust till kustbana/ 
Höghastighetsbanan, västlig dragning. 
Bedömd restid Oskarshamn – Malmö 3:20 h

• Buss/Upprustad Kust till kustbana/ 
Höghastighetsbanan, östlig dragning. 
Bedömd restid Oskarshamn – Malmö 2:45 h

• Buss alt. Tjustbanan/Höghastighetsbanan
Bedömd restid Västervik – Malmö 3:45 h

• Upprustad Tjustbana/Höghastighetsbanan
Bedömd restid Västervik – Malmö 2:40 h

Kalmar – Malmö
Restidsmål 2050

- kan nås med Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, 
östlig dragning.

Restidsmål 2025

- kan nås med Kust till kustbanan/Höghastighetsbanan, 
östlig dragning.

- kan nås med en upprustad Kust till kustbana/  
Höghastighetsbanan, västlig dragning.

Oskarshamn – Malmö
Restidsmål 2050

- kan inte nås med något alternativ.

Restidsmål 2025

- kan nås med buss/Upprustad Kust till kustbana/ 
Höghastighetsbanan, västlig dragning.

- kan nås med buss/Upprustad Kust till kustbana/  
Höghastighetsbanan, östlig dragning. 

Västervik – Malmö
Restidsmål 2050

- kan nås med en upprustad Tjustbana/Höghastighets- 
banan.

Restidsmål 2025

- kan nås med Östersjöexpressen i kombination med  
Höghastighetsbanan.

- kan nås med en upprustad Tjustbana/Höghastighets- 
banan.
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Slutsats

Kalmars långsiktiga restidmål till Malmö kan 

endast nås med en östlig dragning av Höghas-

tighetsbanan. Restidmålet till år 2025 kan nås 

med en kombination av en upprustad Kust till 

kustbana (via Värnamo) och Höghastighetsba-

nan, västlig dragning. En upprustning av enbart 

Kust till kustbanan till Alvesta och oförändrad 

standard på Södra Stambanan leder inte till att 

restidsmålet för år 2025 kan nås. 

Oskarshamn kan med givna förslag inte nå sitt 

långsiktiga restidsmål till Malmö. Restidsmå-

let för år 2025 kan nås med buss i kombination 

med en upprustad Kust till kustbana/Höghas-

tighetsbanan (västlig alt. östlig dragning).

Från Västervik kan det långsiktiga såväl som 

det kortsiktiga restidsmålet nås med anting-

en Östersjöexpressen eller en upprustning av 

Tjustbanan i kombination med Höghastighets-

banan. 
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KÖPEBILD 

GBG

Restidsmål 3 
Göteborgsregionen

Restidsmål 2050
Kalmar – Göteborg 2:30 h
Oskarshamn – Göteborg 3 h
Västervik – Göteborg 3 h

Restidsmål 2025
Kalmar – Göteborg 3 h
Oskarshamn – Göteborg 4:30 h
Västervik – Göteborg 4 h

MÅL 2050
Snabba och täta transporter till Göteborgs-
regionen/internationellt flyg från Kalmar läns 
tillväxtmotor och regionala kärnor utan, eller 
med maximalt ett byte. 

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss.  
Nya transportslag kan tillkomma. 

Nuläge
Alternativa scenario från Kalmar idag:
Kust till kustbanan (direkttåg): 4 h
Tåg (tre operatörer): 5 h
Bil: 4:35 h

Alternativa scenarion från Oskarshamn idag:
Buss/tåg (direkttåg): 5:30 h
Buss/tåg (tre operatörer): 6:30 h
Bil: 4:05 h

Alternativa scenario från Västervik idag:
Buss/tåg (flera operatörer/byten): 6 h
Bil: 4 h
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Några 
tänkbara 
utvecklingsvägar

Nåbarhet 
restidsmål 
2050 och 2025

• Kust till kustbanan (via Värnamo)/ 
Höghastighetsbanan
Bedömd restid Kalmar – Göteborg 2:50 h

• Upprustad Kust till kustbana (via Värnamo)/
Höghastighetsbanan
Bedömd restid Kalmar – Göteborg 2:15 h

• Kust till kustbanan (via Växjö)/ 
Höghastighetsbanan, östlig dragning. 
Bedömd restid Kalmar – Göteborg 1:55 h

• Upprustad Bockabana/Höghastighetsbanan, 
väst/öst
Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 2:30 h

• Buss i kombination med Upprustad Kust till 
kustbana (via Värnamo) /Höghastighetsbanan, 
västlig dragning.
Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 3:15 h

• Buss i kombination med Kust till kustbanan  
(via Växjö) /Höghastighetsbanan, östlig  
dragning.
Bedömd restid Oskarshamn – Göteborg 2:55 h

• Buss/Tjustbanan/Höghastighetsbanan,  
väst/öst
Bedömd restid Västervik – Göteborg 3:05 h

• Upptrustad Tjustbana/Höghastighetsbanan, 
väst/öst
Bedömd restid Västervik – Göteborg 2:20 h

Kalmar – Göteborg
Restidsmål 2050

- kan nås med en upprustad Kust till kustbana i  
kombination med Höghastighetsbanan, västlig eller 
östlig dragning.

Restidsmål 2025

- kan nås med Kust till kustbanan (med eller utan  
upprustning) i kombination med Höghastighetsbanan, 
västlig eller östlig dragning.

Oskarshamn – Göteborg
Restidsmål 2050

- kan nås med upprustad Bockabana/Höghastighets- 
banan, väst/öst.

- kan nås med buss i kombination med Höghastighets- 
banan, östlig dragning.

Restidsmål 2025

- kan nås med buss (Oskarshamn – Kalmar) i kombination 
med Kust till kustbanan (med/utan upprustning)/ 
Höghastighetsbanan, västlig eller östlig dragning.

- kan nås med upprustad Bockabana/Höghastighets- 
banan, västlig eller östlig dragning.

Västervik – Göteborg
Restidsmål 2050

- kan nås med upprustad Tjustbana/Höghastighetsbanan, 
västlig eller östlig dragning.

- kan nästan nås med buss i kombination med Höghastig-
hetsbanan, västlig eller östlig dragning.

Restidsmål 2025

- kan nås med buss alternativt Tjustbanan/Höghastighets-
banan, väst/öst.

- kan nås med buss i kombination med en upprustad  
Bockabana, väst/öst.
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Slutsats

Kalmars långsiktiga restidsmål till Göteborg 

(via Jönköping) kan nås med en upprustad Kust 

till kustbana i kombination med Höghastighets-

banan, västlig dragning, via Värnamo eller med 

en östlig dragning via Växjö. Restidsmålet för år 

2025 kan nås med eller utan en upprustning av 

Kust till kustbanan i kombination med Höghas-

tighetsbanan, västlig eller östlig dragning.

Oskarshamn långsiktiga restidsmål till Göte-

borg kan nås via Jönköping med en upprustad 

Bockabana i kombination med Höghastighets-

banan. Restidsmålet för år 2025 kan nås med 

buss (Oskarshamn – Kalmar) i kombination med 

en upprustad Kust till kustbana/Höghastighets-

banan (via Värnamo) alt. Kust till kustbanan/

Höghastighetsbanan (via Växjö)

Västervik kan nå det långsiktiga restidsmålen 

med en upprustad Tjustbana, och nästan med 

buss, i kombination med Höghastighetsbanan 

via Jönköping. Restidsmålet för år 2025 kan nås 

med buss eller Tjustbanan i kombination med 

Höghastighetsbanan, östlig/västlig dragning. 

Det kan också nås med buss i kombination med 

en upprustad Bockabana.
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KÖPEBILD 

GBG

Restidsmål 4 
Interregionala transporter

MÅL 2050
Mellan länets tillväxtmotorer och regionala kärnor, Kalmar, Oskarshamn 
och Västervik, samt från dessa till närliggande läns tillväxtmotorer: 
Karlskrona, Växjö, Jönköping, Linköping, och Norrköping finns snabba 
och täta förbindelser med få/inga byten.

Kollektivtrafiken inkluderar tåg och buss. Nya transportslag kan tillkomma

Restidsmål 2050

Ort/h:min Karlskrona Växjö Jönköping Linköping Norrköping Kalmar Oskarshamn Västervik

Kalmar 1:00 0:45 1:45 2:00 2:15 - 0:30 1:50

Oskarshamn 1:50 1:35 2:35 1:45 2:00 0:50 - 0:55

Västervik 3:00 2:30 1:30 1:00 1:15 1:50 0:55 -

Restidsmål 2025

Ort/h:min Karlskrona Växjö Jönköping Linköping Norrköping Kalmar Oskarshamn Västervik

Kalmar 1:00 1:00 2:30 2:30 3:00 - 0:50 2:00

Oskarshamn 2:00 2:00 3:30 2:30 2:15 0:50 - -

Västervik 3:00 3:00 3:00 1:30 1:15 2:00 - -
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Nåbarhet 
restidsmål 
2050 och 2025

Slutsats

Restidsmålen för 2050 förutsätter:
- en utbyggd Östersjöexpress längs Smålandskusten

- en upprustning av Tjustbanan och Stångådalsbanan

- en upprustning av Kust till kustbanan

- en upprustning av sträckan Emmaboda – Karlskrona

- en färdigställd höghastighetsbana (Stockholm – Malmö)

- hög vägstandard

Restidsmålen för år 2025 är hämtade ur Trafikförsörjnings-
programmet för Kalmar län 2025.

För att nå restidsmålen för år 2050 krävs omfat-

tande upprustningar av de regionala järnväg- 

arna i sydöstra Sverige i kombination med en 

Höghastighetsbana via Jönköping med västlig 

eller östlig dragning och en hög vägstandard.

Nuläge

Karlskrona Växjö Jönköping Linköping Norrköping

Kalmar 1:17 (0–1) 1:04 2:50 (2) 3:00 (0–1) 3:22 (1)

Oskarshamn 2:45 ± (1–2) 2:30 ± (1–2) 4:30 ± (2–4) 2:40 ± (1) 3:30 ± (2)

Västervik 4:10 ± (1–3) 3:45 ± (1–3) 3:45 ± (2–3) 1:45 2:20 (1)

(x)=antal byten             ±=restiden kan vara både längre/kortare
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Utveckla Kalmar som nod för olika kollektivtrafikslag 
för den funktionella regionen i länets södra del. 
Noden binder samman stadstrafik, regionaltrafik 
(buss och tåg) och flyg och tillåter snabb omstigning 
mellan de olika transportslagen. Parkeringsmöjlig- 
heter för bil och cykel.

Kalmar, en regional 
nod för kollektiv-
trafiken

Rusta upp tågbanan mellan Oskarshamn och Nässjö 
och nyttja den för både godstrafik och persontrafik. 
Statligt stödda persontransporter med båtfärjor 
finns idag till Visby (Gotland) från såväl Västervik som 
Oskarshamn.

Oskarshamns hamn är en s.k. TEN-T hamn i det 
europeiska comprehensive-nätverket och har 
potential att hantera ökad sjöfrakt med anslutande 
järnvägstransport västerut (mot Göteborg). Tågbanan 
från Oskarshamn till Nässjö används idag i begränsad 
utsträckning för godstrafik. Persontrafiken på sträckan 
Eksjö – Oskarshamn lades ner i december 2014.

I den regionala transportplanen för Kalmar län17 
redogörs för hur länet vill utveckla hamnarna.

Utveckla de 
öst-västliga 
transporterna 
i en växande 
Östersjöregion

Bibehåll den reserverade infrastrukturkorridoren i 
landskapet längs Östersjökusten som i framtiden kan 
förbinda kuststäderna Karlskrona, Kalmar, Oskars-
hamn och Västervik med Linköping/Norrköping med 
ett snabbt landbaserat transportmedel.

Korridor i 
landskapet 

Utveckla samtransporter av personer, tjänster och 
mindre gods på landsbygden för att upprätthålla en 
god basservice. Nya transportslag kan tillkomma.

Utveckla 
samtransporter 
på landsbygden

Kollektivtrafiken utgör ett kraftfullt verktyg för en 
hållbar samhällsutveckling. En väl utbyggd och ro-
bust kollektivtrafik ger förutsättningar att skapa fär-
re och större funktionella arbetsmarknadsregioner. 
Attraktiva boendemiljöer och samhällsservice kan 
utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt hållbart sätt i anslutning till kollektivtrafikens 
knutpunkter och stråk.

Nedan ges exempel på strukturer, befintliga och 
framtida, som kan utgöra en potential för länets 
framtida kollektivtrafik.

Kollektivtrafiken 
som strukturbildare 
– en möjlighet

Andra möjligheter
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Merutnyttjande av fordon som fyller flera funktioner, 
samåkning och samtransporter med gods är några 
lösningar som prövas i länet idag. 

Elektrifierade vägar och självkörande fordon kan 
bli vardag i nära framtid. Nya infrastrukturlösningar 
ligger lite längre bort, men kan få stor påverkan på 
framtida restider. 

Nya transport-
lösningar

Nya användningssätt för datorer, internet och appli-
kationer. Sakernas Internet eller ”internet of things” 
innebär att maskiner, fordon, hushållsapparater, 
kläder och andra saker förses med små inbyggda 
sensorer och datorer. 

Dessa kommunicerar med varandra och utför aktivi-
teter och tjänster på egen hand, vilket kan förändra 
behovet och typen av transporter. Behovet av fysisk 
närvaro förväntas också minska i en rad yrken. 

Digital teknik 

Innovativa 
framtidslösningar 
– en möjlighet

Utvecklingen av nya innovativa lösningar för trans-
porter av personer och tjänster är snabb. I ett stort 
län med en gles befolkning är billigare infrastruktur 
och nya transportsätt/-lösningar viktiga bl.a. för 
att upprätthålla och utveckla samhällsservicen på 
landsbygden och skapa ökad attraktivitet.
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Diskussion
K ALMAR LÄNS INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIK ATIONER BEHÖVER BLI BÄTTRE VILKET ÄR 

EN UTMANING I ETT GLEST BEFOLK AT OCH GEOGRAFISKT STORT LÄN. KOMMUNIK ATIONERNA 

TILL DE TRE STORSTADSOMRÅDEN, INTERNATIONELLT FLYG SAMT ÖVRIGA TILLVÄ XTMOTORER 

OCH REGIONALA K ÄRNOR I SYDSVERIGE ÄR SÄRSKILT VIKTIGA FÖR DEN 

LÅNGSIKTIGA UTVECKLINGEN OCH ATTRAKTIONSKRAFTEN I LÄNET. 

Nedan diskuteras restidsmålen och deras effekter ur Kal-
mars, Oskarshamns och Västerviks perspektiv. Sist redovisas 
några prioriterade förslag och hur hela eller delar av länet 
kan dra nytta av dessa.

Kalmars resvägar 

Kalmar ligger långt från de tre storstadsområdena. De lång-
siktiga restidsmålen till Stockholm 3 h, Malmö 2 h och Göte-
borg 2:30 h är högt ställda. Det krävs kraftiga förbättringar 
av tågbanorna i länet och en höghastighetsjärnväg genom 
södra Sverige för att närma sig målet. 

För resor norrut, mot Stockholm, såväl som söderut, mot 
Malmö, innebär en västlig dragning av Höghastighetsbanan 
längre restider än vad en östlig dragning skulle göra. I för-
slaget till Höghastighetsbanor saknas bytespunkter i Kalmar 
och Kronobergs län. Den närmsta bytespunkten söderut, i 
Hässleholm, ligger så nära slutdestinationen Malmö/Köpen-
hamn att den sannolikt inte skulle fylla någon funktion för 
länet. 

Mot Stockholmsområdet
För resor från Kalmar med tåg till Stockholmsområdet så är 
bedömningen att en östlig dragning av Höghastighetsba-
nan ger en likartad restid med ett upprustat stråk Kalmar 
– Linköping. Båda dessa färdvägar kan bli något snabbare 
än en fullt rustad Kust till kustbana i kombination med en 
västligt dragen Höghastighetsbana. För ändpunktsresande 
mellan Kalmar och Stockholm fungerar samtliga dessa färd-
vägar. Tåget kan dock inte konkurrera med flyget om dags-
resenärerna. Flygets position för resor mot Stockholm hotas 
därför inte av de snabbare tågen. Den kommersiella kollek-
tivtrafiken som bedrivs av Kalmar – Öland Airport mellan 
Kalmar och Stockholm är och förblir mycket viktig för södra 
Kalmar läns näringsliv.

Mot Malmö/Köpenhamnsområdet
För resor i riktning mot Malmö-/Köpenhamnsområdet är en 
östligt dragen Höghastighetsbana det överlägset snabbas-
te alternativet. En västligt dragen Höghastighetsbana ger 
en viss tidsvinst om Kust till kustbanan rustas fullt ut hela 
vägen till Värnamo. Annars förblir Kust till kustbanan/Södra 
Stambanan den viktigaste färdvägen. En fortsatt utveckling 
av täta och snabba direktförbindelser i riktning mot Malmö-/
Köpenhamnsområdet är viktigt för hela den södra delen av 
Kalmar län.

Mot Göteborgsområdet
För resor till Göteborg har en västlig eller östlig dragning av 
Höghastighetsbanan ingen betydelse för restiden, förutsatt 
att Kust till kustbanan rustas fullt ut med dubbelspår till Vär-
namo så att en snabb omstigning kan ske. Möjligheten att 
köra med regionala tåg på höghastighetsbanan bör också 
bevakas. Restiden mellan Kalmar – Malmö/Köpenhamn 
och Kalmar – Göteborg ser i ett fullt rustat tågbanesystem 
ut att närma sig varandra och bli cirka 2:20 h. Det skulle i så 
fall innebära en restidsvinst på cirka 1:30 h till Göteborg och 
Landvetters flygplats. Närheten till ytterligare en internatio-
nell flygplats har ett värde för Kalmar som funktionell region.

Interregionala resor
Då det gäller interregionala resor är sträckan Kalmar – Växjö 
(Alvesta) länets starkaste och viktigaste reserelation. Alvesta 
är den viktigaste bytespunkten för Kalmar som funktionella 
region. Banden till Växjö är starka, och bör bli ännu starkare, 
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inte minst med hänsyn till Linnéuniversitetet som fortsätter 
att utvecklas på båda orterna. Halvtimmestrafik och dubbel-
spår är viktiga förbättringar på denna sträcka. 

Resandet mellan Kalmar och Oskarshamn har potential att 
utvecklas ytterligare, både med avseende på täthet och res-
tid. En långsiktig målsättning med en halverad restid skulle 
stärka den funktionella regionen i länets södra del.

Kalmars koppling mot Karlskrona har stärkts sedan tågtra-
fiken åter öppnades 2013. Mellan de båda orterna finns nu 
både tåg och buss med likartade restider. För busstrafiken är 
en fortsatt förbättring av E22:an söderut viktig. På sträckor-
na Kalmar – Växjö och Kalmar – Karlskrona kan det vara svårt 
att göra restiderna väsentligt kortare framöver. Det är istället 
trafikens täthet som kan förbättras. Orter där det finns po-
tential för kortare restider är istället Jönköping och Linkö-
ping/Norrköping. Om en Höghastighetsbana byggs i söd-
ra Sverige så kan restiden till Jönköping sannolikt förkortas 
med ungefär en timma. Samma storleksordning på restids-
förkortning kan uppnås i stråket mot Linköping/Norrköping. 
Restidförkortningar av en sådan storleksordning bidrar till en 
ökad regional sammanhållning och stärker utbytet med Lin-
köpings Universitet och sjukvårdssamarbetet mellan Kalmar 
län och Region Östergötland.

Oskarshamns resvägar
Oskarshamn är länets tredje största ort och utgör en regi-
onal kärna i länet. Oskarshamn har i de studerade resere-
lationerna ovan de längsta restiderna och de flesta bytena 
nästan oavsett slutdestination. Näringslivet präglas av ett 
antal större arbetsgivare som OKG:s kärnkraftverk och Sca-
nias hyttfabrik tillsammans med en rad medelstora industri-
företag. Företagsstrukturen bedöms som störningskänslig i 

OECD:s analys 2011 ifall en verksamhet läggs ner eller för-
svinner. Oskarshamn har dessutom ett glest befolkat om-
land vilket gör att inflyttningen kan förväntas vara begrän-
sad. Det finns därför goda skäl att stärka såväl kontakter som 
kommunikationer mellan Oskarshamn och Kalmar för att ut-
veckla hela Kalmarsundsregionen. 

Mot Stockholmsregionen
I dagsläget är det svårt att erbjuda kollektiva resor som kon-
kurrerar ut bilen mellan Oskarshamn och Stockholm. Bil till 
Kalmar – Öland Airport och flyg därifrån tar ungefär lika lång 
tid. Östersjöexpressen (ett planerat superbusskoncept) i 
kombination med järnväg är ett restidsmässigt intressant 
alternativ mellan Oskarshamn och Stockholm som kan rea-
liseras i närtid. 

Mot Malmö/Köpenhamn och Göteborg
Kortare restider mellan Oskarshamn och Kalmar ger ock-
så kortare restider från Oskarshamn till Malmö, Göteborg, 
Karlskrona, Växjö och Jönköping. En upprustning av Bocka-
banan från Oskarshamn till Nässjö skulle möjliggöra snabb-
are resor västerut mot Jönköping och Göteborg. Samtidigt 
är resandeunderlaget för denna reserelation begränsat. 
Eventuella förbättringar av Bockabanan bör istället primärt 
motiveras av ett ökat godsflöde.

Interregionala resor
Oskarshamn är som nämnts ovan beroende av Kalmar för en 
rad reserelationer i södra Sverige. Ett flertal andra kommu-
ner i Kalmars närhet är på samma sätt beroende av att kunna 
byta kommunikationsslag, mellan bil, cykel, buss tåg och flyg 
i Kalmar. För att utveckla hela Kalmarsundsregionen vore 
det därför värdefullt om Kalmars roll som kollektivtrafiknod 
stärktes. Oskarshamns resor mot Linköping/Norrköping bör 
även fortsättningsvis riktas norrut.
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Västerviks resvägar

Västervik är länets näst största ort och är i likhet med Oskars-
hamn en regional kärna. Västervik tillsammans med Vimmer-
by och delar av Hultsfreds kommun har i högre utsträckning 
Linköping som nav för sitt resande. Västervik är den ort som 
i den här jämförelsen skulle tjäna mest på en fullt utbyggd 
Höghastighetsbana. 

Mot de tre storstadsområdena
Från Linköping är restidsvinster på en timme möjliga till 
Stockholm respektive Malmö och upp till två timmar i rikt-
ning mot Göteborg om en Höghastighetsbana kommer till 
stånd. En upprustning av stråket Västervik – Linköping skulle 
ytterligare förkorta restiden. För att restidsvinsterna ska bli 
tydliga är det viktigt att bytespunkten i Linköping tillåter en 
snabb omstigning till Höghastighetsbanan.

Interregionala resor
En höghastighetsbana skulle också göra resorna till Jön-
köping och Växjö snabbare från Västervik. Det är bara Väs-
terviks resor rakt söderut mot Oskarshamn, Kalmar och 
Karlskrona som skulle fortsätta att gå genom länet. En syd-
lig infart mot Västervik skulle förkorta restiden söderut och 
bidra positivt till den regionala sammanhållningen. Höghas-
tighetsbanan skulle med andra ord ge en tydligare tudel-
ning av länet i två funktionella regioner där Västerviks band 
mot Östergötland stärks.

Så når vi målen – några förslag 

De långsiktiga restidsmålen till de tre storstadsområdena, 
internationella flygplatser och till närliggande läns tillväxt-
motorer bedöms möjliga att nå. Det krävs emellertid ett 
fortsatt strategiskt trafikutvecklingsarbete, en samverkan 
mellan olika berörda parter och en samsyn kring priorite-
ringar för att resurser som stödjer en sådan utveckling ska 
komma till stånd.

På längre sikt kommer en utveckling i riktning mot två funk-
tionella regioner bli allt tydligare. Nedan redovisas några 
förslag till prioriterade åtgärder och hur hela eller delar av 
länet kan dra nytta av dem.

Åtgärder som gagnar hela länet:
• En väginfrastruktur som är rätt dimensionerad och säker. 

E22:an är prioriterad och bör hålla 100-standard (mittse-
parerad, 2+1).

• Utveckla stråket Kalmar – Linköping för att stärka den 
regionala sammanhållningen och utveckla kontakterna 
med Linköpings Universitet och sjukvårdssamarbetet.

Åtgärder som gagnar norra delen av länet  
(funktionell region)
• Utveckla stråket Västervik – Linköping.
• Stärk samverkan och trafikutveckling i riktning mot den 

funktionella regionens tillväxtmotorer, Linköping/Norr-
köping.

• En sydlig infart mot Västervik som förkortar restiderna 
framför allt söder- och västerut.

Åtgärder som gagnar södra delen av länet 
(funktionell region)
• Utveckla stråket Kalmar – Alvesta. Tågbanan bör på sikt 

bli dubbelspårig till Alvesta på Södra stambanan samt 
bytespunkt på Höghastighetsbanan.

• En fortsatt utveckling av Kalmar – Öland Airport.
• Utveckla stråket Oskarshamn – (Mönsterås) – Kalmar som 

grund för en expansiv Kalmarsundsregion.
• Utveckla Kalmar som trafiknod i Kalmarsundsregionen. 

Snabba omstigningar mellan olika kollektivtrafikslag och 
parkeringsmöjligheter för bil och cykel bör möjliggöras.

• En fortsatt utveckling av stadstrafiken.

Prioriteringar mellan olika åtgärder görs vart fjärde år i tra-
fikförsörjningsprogrammet samt mellan olika infrastrukturåt-
gärder i de nationella och regionala transportplanerna.
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Bilaga 1
OMVÄRLDSBESKRIVNING – EN KORT SAMMANFATTNING AV ETT ANTAL RAPPORTER 

OCH EN NULÄGESBESKRIVNING AV PÅGÅENDE PROCESSER (NOVEMBER 2016).

Nationella initiativ

Nationell plan för transportsystemet 
2014 – 2025
Enligt Trafikverkets prognoser kommer efterfrågan på per-
son- och godstransporter att fortsätta att öka. Personprog-
nosen visar att det sammanlagda transportarbetet för bil, 
buss, tåg och flyg i personkilometer beräknas öka med 29 
procent till 2030. Det sammanlagda transportarbetet för inri-
kes godstransporter beräknas öka med 52 procent.

I planen betonas vikten av att under den kommande 12-års- 
perioden vårda den infrastruktur vi har. Särskilt med tanke 
på att morgondagens infrastruktur är den vi har i dag och 
att det är en begränsad mängd av ny infrastruktur som kom-
mer att tas i bruk innan 2030. Sammantaget överskrider 
önskemålen, kraven och behoven de 522 miljarder som ges 
i anslag under den innevarande planperioden för trafikslags- 
övergripande åtgärder i den statliga infrastrukturen.

För att nå transportpolitikens mål om en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
krävs ett robust transportsystem som ständigt utvecklas 
i takt med samhällsförändringar och krav från omvärlden. I 
den långsiktiga nationella planeringen för perioden 2014-
202533 som gjordes av Trafikverket togs också hänsyn till den 
internationella utvecklingen. Där menade Trafikverket att en 
ökande östorienterad handel förväntas ge sydöstra Sverige 
en mer strategisk roll än tidigare. 

I den gällande nationella transportplanen redovisas viktiga 
stråk för att förbättra resor, transporter och tillgänglighet i 
södra Sverige, se figur 1. Sammantaget berörs Kalmar län 
med angränsande geografi av tre stråk: 

• Göteborg – Växjö – Kalmar/Blekinge
• Jönköping – Nässjö – Västervik/Oskarshamn
• Malmö – Kristianstad – Karlskrona – Kalmar – Norrköping

33. Trafikverket. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. 
Remissversion 2013-06-14

Figur 1. Viktiga stråk för resor och transporter i södra Sverige (Källa: Trafikverket 2013) 
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Inriktning för kommande infrastrukturproposition
I november 2015 redovisade Trafikverket ett underlag för 
beslut om hur utveckling och vidmakthållande av transport-
infrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018-202934. 
Underlaget utgör grunden för den kommande infrastruktur-
propositionen, som kommer att beslutas av Riksdagen. Där-
efter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell 
plan och länsplaner. Fastställelse av planerna beräknas till 
våren 2018.

Inriktningsunderlaget omfattar tre analyser där Trafikverket 
har analyserat transportinfrastrukturen utifrån tre framtida 
utvecklingsinriktningar. En gemensam slutsats för de olika 
inriktningarna är bland annat ett ökat behov av resurser till 
underhåll. Behoven är väsentligt större än ramarna i den gäl-
lande planen. För att kunna behålla funktionaliteten på väg 
och järnväg på dagens nivå krävs ökade resurser, och ska vi 
ta igen det eftersläpande underhållet under nästa plane-
ringsperiod krävs ytterligare resurser. Trafikverket konstate-
rar därför att det kommer att finnas ett begränsat utrymme 
för investeringar i den kommande planen. 

Förslag till ny regional indelning
Den av regeringen tillsatta indelningskommittén har i upp-
gift föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär 
att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kom-
mittén ska utgå från vilka behov medborgare och näringsliv 
har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad, hälso- och 
sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö och föreslå ett 
antal befolkningsmässigt jämnstarka regioner.

Indelningskommittén redovisade i mars 2016 ett förslag där 
Sverige delas in i sex regioner där Kalmar län tillsammans 
med Kronobergs län, Jönköpings län och Östergötland 
bildar Östra Götalandsregionen. En sådan indelning skulle 
kunna träda i kraft 2019 eller 2023 beroende vilket stöd för-
slaget får. I november 2016 meddelade regeringen att det 
i dagsläget saknas stöd för att gå vidare med regionindel-
ningsförslaget.

Förslag om höghastighetsjärnväg
Regeringen gav i juli 2014 en särskild utredare i uppdrag att 
ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till 
en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastig-
hetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Tre delre-
dovisningar har hittills redovisats och uppdraget ska slutre-
dovisas senast den 31 december 2017.

Syftet med utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen är att 
den ska knyta de tre storstadsregionerna närmare varandra, 
bidra till utveckling i mellanliggande regioner och i övriga 
Sverige, bidra till mindre koldioxidutsläpp från trafiken samt 
bidra till ett ökat bostadsbyggande. Utbyggnaden ska ske 
snabbt, maximera den samhällsekonomiska lönsamheten 

och vara kostnadseffektiv. Vidare anser utredaren att ut-
byggnaden:
• i första hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkur-

renskraftig ändpunktstrafik mellan Stockholm och Göte-
borg/Malmö,

• i andra hand ska möjliggöra snabb, punktlig och konkur-
renskraftig storregional trafik, och

• i tredje hand ska den bidra till att frigöra kapacitet på be-
fintlig Västra och Södra stambana för en kombination av 
mer regionaltrafik, godstrafik och bättre punktlighet.

Västlig dragning
Sverigeförhandlingen föreslog i februari 2016 en västlig 
dragning av en höghastighetsbana genom Götaland där de 
föreslagna stationsorterna genom Småland och Östergöt-
land är Värnamo, Jönköping, Tranås, Linköping och Norrkö-
ping, se figur 2.

Samtidigt som utredaren fortsätter förhandlingarna med 
berörda kommuner har Trafikverket fått i uppdrag av Re-
geringen att studerat förutsättningar och kostnader för en 
uppgradering av Södra och Västra stambanorna. I det första 
fallet avses en helt ny järnväg mellan Järna – Almedal/Lund 
och i uppgraderings-alternativet åtgärdas cirka 50 procent 
av dagens stambanor.

Kostnadsberäkningar presenterades i juni 2016 för dessa 
två mycket olika inriktningar för att utveckla järnvägsnätet. 
Investeringen i en ny höghastighetsjärnväg uppskattas till 
230 miljarder kr ±30 miljarder, medan utbyggda stambanor 
uppskattas till 130 miljarder kr ±20 miljarder.

34. Trafikverket. Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2018-2029. Trafikverket 2015:180.

Figur 2. Förslag till västlig dragning av höghastighetsbanan.



K O L L E K T I V T R A F I K S T R A T E G I  2 0 5 0 

34

Östlig dragning
Parallellt med indelningskommitténs arbete har Nätverket 
höghastighetsbanan arbetat för en östlig dragning av hög-
hastighetsbanan, se figur 3. Nätverket Höghastighetsbanan 
består av kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro, Emmabo-
da, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och Hässleholm, samt 
Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Blekinge 
Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

Nätverket pekar på att en västlig dragning av höghastig-
hetsbanan inte ger några restidsförbättringar alls för syd-
östra Sveriges 500 000 resenärer på sträckan mellan Malmö 
och Stockholm.

Nätverket menar också i sin analys att Sverigeförhandlingen  
med förslaget om en västlig dragning av höghastighetsjärn-
vägen missar flera av sina egna mål35. Ändpunktsresandet 
mellan Malmö – Stockholm skulle bara förlängas med några 
minuter med en östlig dragning samtidigt som stor regional 
nytta skulle tillskapas. Den storregionala nyttan i södra Sve-
rige uteblir med en västlig dragning och Värnamo fungerar 
inte som bytespunkt eftersom Södra Stambanan erbjuder 
bättre resealternativ både norrut och söderut. Kapacitets-
utnyttjandet riskerar att bli lågt på en västlig bana med bi-
behållen trängsel mellan persontåg och godståg på Södra 
Stambanan.

Regionala initiativ
Regional systemanalys för transportinfra- 
struktur – ur ett östra Götalandsperspektiv
I den regionala systemanalysen för Östra Götaland 200836, 
pekade man på att infrastrukturåtgärder rent generellt är 
viktiga för att upprätthålla och stärka de funktionella sam-
banden inom östra Götaland och att de större städerna har 
en nyckelroll i detta sammanhang. 

De funktionella analysregioner som haft den starkaste ut-
vecklingen är Östergötland, Jönköping, Växjö, Kalmar och 
Blekinge. För att dessa områden ska fortsätta att utvecklas 
är det viktigt att de funktionella sambanden mellan område-
na stärks. Sambanden mellan de viktigaste tillväxtmotorerna 
anges genom stråk som knyter samman tillväxtmotorerna 
för östra Götaland med storstadsregionerna, se figur 4.

I gränsen av Småland/Östergötland, med endast 10 mil till 
Linköping/Norrköping, finns också Sveriges södra glesbygd, 
se figur 5. Avsaknad av funktionella transportstråk håller där 
tillbaka utvecklingen och beroendet av bilen är stort. I sam-
band med att utbyggnader, uppgradering eller andra åtgär-
der enligt fyrstegsprincipen görs på infrastrukturen måste 
det övervägas hur dessa åtgärder kan påverka tillgänglig-
heten för boende och verksamheter inom de mer glest be-

Figur 3. Förslag till östlig dragning av höghastighetsbanan.

35. Nätverket Höghastighetsbanan 2016-06-02. Sverigeförhandlingen missar sina 
mål. En analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland.

36. Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet Jönköpings 
län, Regionförbundet södra Småland och Regionförbundet Östsam (2008). Regional 
systemanalys för transportinfrastrukturen i Östra Götaland. Slutredovisning 30 
september 2008.

Figur 4. Figuren illustrerar sambanden mellan tillväxtmotorerna i östra Götaland och 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Markerade noder 
är de funktionella analysregionerna Blekinge, Jönköping, Kalmar, Växjö och Östergöt-
land (Källa: Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland, 2008)
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byggda delarna av östra Götaland. Där behövs särskilda 
insatser för att tillväxtmotorerna i norr, söder och väster ska 
kunna nås.

 

Regional systemanalys för transportinfrastruktur 
– ur ett sydsvenskt perspektiv
I systemanalysen för Sydsverige 201537. formuleras mål för att 
stärka Sydsveriges tillväxt och konkurrenskraft, för att mins-
ka klimatutsläppen från transportsektorn och för att utveck-
la besöksnäringen. För att stärka tillväxt och konkurrenskraft 
menar utredningen att den interregionala, nationella och 
internationella tillgängligheten behöver öka. Alternativa 
bränslen, samlastning av gods och bättre förutsättningar för 
busstrafiken är exempel på åtgärder för att minska utsläp-
pen. Cykelturismen ska gynnas för att stärka turistnäringen. 

Rapporten belyser de olika förutsättningarna i regionens oli-
ka delar med avseende på befolkningsmängd, befolkning-
stäthet och befolkningsprognos Befolkningstillväxten är 
stark i Malmöregionen och i hela Skåne medan Kalmar läns 
befolkning förväntas minska med i genomsnitt 4 procent till 
år 2030. Högsby, Hultsfred och Emmaboda kommuner, tätt 
följt av Torsås, förväntas stå för det största befolkningstappet. 

Förutsättningarna för att stärka den interregionala, nationel-
la och internationella tillgängligheten är också sämst i östra 
Småland där stora delar av järnvägsnätet är oelektrifierat och 
där hastighetsstandarden på tågbanorna är låg, se figur 6. 
Samtidigt råder kapacitetsbrist på järnvägsnätet i de mer 
tätbefolkade områdena.

Restiderna mellan de större orterna inom och i Sydsveriges 
omland är avgörande för hur väl Sydsverige kan integreras, 
interagera och utvecklas. Öresundstågsystemet erbjuder 
goda restider mellan Smålands residensstäder, Blekinge 
och Malmö. I övrigt är det ofta bilen som är det snabbaste 
färdmedlet. Figur 7 nedan visar restiderna med kollektivtra-
fik i Sydsverige.

Figur 5. I Södra Sveriges glesbygd behövs särskilda insatser för infrastrukturen.
(Källa: Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland, 2008)
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Figur 6. Hastighetsstandard på dagens järnvägsnät. 
(Källa: Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur, 2015)

37. Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar 
län (2015). Systemanalys för Sydsverige. Ramböll 2015-06-18.

Figur 7. Restider, år 2015, med kollektivtrafik (tåg och buss) mellan några av de 
viktigaste reserelationerna för Sydsverige.
(Källa: Systemanalys för Sydsveriges infrastruktur, 2015)
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I en analys utförd av Regionförbundet 200238 pekar man 
på behovet av en järnväg som binder samman kustorterna, 
som idag har dålig koppling, i ett starkt stråk längs kusten, 
se figur 8. Där fyller idag Europaväg 22 en viktig funktion 
från Norrköping via Kalmar, Karlskrona och Kristianstad till  
Malmö/Köpenhamn.
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Figur 8 Huvuddelen av regionens tätorter/kärnområden ligger längs kusten och har 
tillgång till järnväg men kopplingen med järnväg mellan dessa orter är låg. (Källa: 
Regionförbundets systemanalys 2002).

Kollektivtrafik för funktionella storregioner
Svensk kollektivtrafik har i en fallstudie39 belyst vilka kollek-
tivtrafikåtgärder som behöver göras för att de framtida stor-
regionerna ska bli funktionella. Ett förslag till process har 
applicerats på den av Indelningskommittén föreslagna Små-
land-Östergötlandsregionen. Där identifieras bl.a. ett antal 
felande länkar eller brister för att en framtida storregion som 
Östra Götalandsregionen skulle bli funktionell:

• Kollektivtrafikens marknadsandel bör kunna öka, särskilt 
i Kalmar och Kronobergs län som i nuläget har en relativt 
låg marknadsandel sett ur ett nationellt perspektiv. 

• Kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen är ge-
nerellt sett låg, oavsett om man studerar resor inom län 
eller resor mellan län inom regionen Småland-Östergöt-
land. Det verkar, ur ett restidsperspektiv, inte som att re-
sor mellan län missgynnas jämfört med resor inom län. 

• Prissättningen för länsöverskridande pendling är en all-
varlig barriär. Prissättningen för samma reslängd skiljer 
sig betydligt om man jämför resor inom län med resor 
mellan län. 

• Infrastrukturen i länen varierar stort vilket gör att olika de-
lar av regionen har olika förutsättningar för kollektivtrafik. 

• Det är i flera fall mycket långsamma förbindelser mellan 
de stora befolkningsnaven i storregionen, framförallt från 
Kalmar. 

• Det finns stor potential att förbättra kollektivtrafikens 
konkurrenskraft för den dagliga pendlingen. För de störs-
ta pendlingsstråken över länsgränserna i nuläget är det 
inte i första hand infrastruktur som är den största bristen 
utan framförallt trafikering och prissättning. 

• Lagd räls är en potential och är en redan genomförd in-
vestering och järnvägstrafik betraktas som mer attraktivt 
än busstrafik på längre sträckor. 

Indelningskommitténs förslag är att varje storregion be-
folkningsmässigt ska utgöra en sjättedel av riket, vilket ger 
skäl för Trafikverket att beakta de storregionala visionerna 
och målbilderna och dess möjligheter till utveckling. Det är 
därför angeläget att storregionerna själva formulerar tydliga 
mål och vision.

I flera av sydostlänens trafikförsörjningsprogram pekar man 
på behovet av att satsa på de starka stråken mellan kom-
munhuvudorterna inom län och i angränsande län samt att 
erbjuda en enkel och attraktiv kollektivtrafik för att locka nya 
resenärer. Reserelationer under 60 minuter pekas ut som vik-
tiga att beakta. Detta är ofta relationer där det går att skapa 
förutsättningar för daglig pendling. Där utmärker sig Kalmar 
län med relativt låg medelfart till samtliga övriga städer i den 
föreslagna regionen, med såväl bil som kollektivtrafik, se  
figur 9.

38. Regionförbundet i Kalmar län 2002. Östersjöbanesystemet – stråkstudier och 
fördjupningar. 

39.  WSP 160701, Kollektivtrafik för funktionella storregioner – fallstudie för Smålands 
– Östergötlandsregionen. Ett uppdrag beställt av Svensk kollektivtrafik AB.
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OECD:s förslag för regional utveckling
OECD pekade i en rapport40 som togs fram under 2011 ut 
några utgångspunkter och utmaningar för en positiv utveck-
ling av regionen Småland - Blekinge. Som en av sex punkter 
nämns tillgängligheten som en viktig förutsättning, både 
inom regionen och med omvärlden. Nyckeln till framgång 
anges som goda interna och externa transport- och kommu-
nikationsförbindelser. 

OECD trycker på att restiden både på landsväg och med tåg 
mellan de större städerna/noderna i de omgivande mindre 
kommunerna och i synnerhet mellan de största städerna i 
Småland-Blekinge samt mellan dem och storstadsområden 
som Malmö/Köpenhamn eller Göteborg är mycket lång. Be-
hovet av att stärka de interna förbindelserna genom förbätt-
ringar av infrastrukturen och mer strategiska förbindelser är 
uppenbart. Flaskhalsarna måste tas bort genom att man för-
bättrar väg- och järnvägsförbindelserna från de fyra länshu-
vudstäderna till Malmö och Göteborg, men lösningarna bör 
även innefatta mer strategiska tidtabeller/förbindelser.

Med tanke på att Småland-Blekinge är så glesbefolkat är det 
enligt OECD även viktigt att förbättra förbindelserna mellan 
de större städerna/noderna och den omgivande landsbyg-
den. Att utöka pendlingsområdena och att integrera kom-
munerna i väl fungerande gemensamma arbetsmarknads-
områden är särskilt viktigt för den framtida utvecklingen av 
länens perifera områden. Figur 10 visar arbetspendlingen i 
regionen år 2008.

OECD konstaterar att det inte bara är de regionala utveck-
lingsprogrammen som behöver stärkas utan även den regi-
onala planeringen mellan länen. Om den regionala plane-
ringen stärks över gränserna i frågor som är av gemensamt 
intresse skulle funktionella samband kunna utnyttjas bättre. 
Om dessa strategier ska kunna fungera bör de omfatta kon-
kreta initiativ, finansiering och närmare implementeringsvillkor.

I rapporten drar OECD slutsatsen att bättre förbindelser krä-
ver en vision som går utöver det enskilda länets gränser. Om 
man i Småland-Blekinge kan komma överens om de vikti-
gaste regionala prioriteringarna och uppvisa en gemensam 
front kan man arbeta koncentrerat med frågan gentemot 
regeringen. Med en gemensam strategi ökar förutsättning-
arna att de nationella programmen tar hänsyn till regionens 
prioriteringar. 
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Figur 16. Storregionala förbindelser – reshastighet med kollektivtrafik. Röd: Låg (<80 km/h); Grå: medel (80-100 
km/h); Grön: Hög (>100 km/h). Se tabell 3. 

Kalmar utmärker sig med relativt låg medelfart till samtliga övriga städer, med såväl bil som 
kollektivtrafik. Restiden med kollektivtrafik till Jönköping dras ner av det faktum att det krävs byten på 
vägen. Även om tidtabellerna verkar vara anpassade för korta byten drar det upp restiden. Mellan 
Kalmar och Linköping finns det en järnvägsförbindelse längs med Stångådalsbanan som möjliggör 
resa utan byten, men däremot är restiden lång på grund av bristande infrastruktur.  

Mellan Kalmar och Växjö är dock förbindelserna bättre både på bil- och kollektivtrafiksidan. Vissa delar 
av vägsträckan utgörs av 110-väg. Det finns direktförbindelser med tåg med timmestrafik på 
morgonen. Sett till restiden mellan stationerna i respektive stad har tåget en restidsfördel jämfört med 
bilen med en restidskvot på omkring 1,3.  

Jönköping utmärker sig också på så sätt att det är dåliga restidskvoter till samtliga städer. Det är tydligt 
att restiderna med kollektivtrafik dras upp på grund av det faktum att det krävs byte i Nässjö oavsett 
vilken av de andra städerna man ska till. Till Linköping och Norrköping har bilen en klar fördel i och 
med E4:an som förbinder städerna.  

  

Figur 9. Storregionala förbindelser – reshastighet med kollektivtrafik. 
Röd: Låg (<80 km/h); Grå: medel (80-100 km/h); Grön: Hög (>100 km/h).
(Källa: Svensk kollektivtrafik, 2015)

Figur 10. Arbetspendling mellan tätorter. Pendlingen är obefintlig mellan flera av uni-
versitet- och högskoleorterna, vilket bland annat beror på dåliga kommunikationer. 
Hela området har stor pendling mot Stockholm. 
(Källa: Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i östra Götaland, 2008).

40.  OECD Territorial Reviews, Småland – Blekinge, Sverige 2012.
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Kalmar – Öland Airport
Kalmar – Öland Airports (tidigare Kalmar flygplats) betydel-
se för utvecklingen i regionen utreddes 201141 Då jämfördes 
effekterna av en avveckling respektive femtioprocentig ut-
ökning av trafiken. I rapporten dras slutsatsen att en 50 pro-
centig ökning av trafiken vid Kalmar – Öland Airport skulle 
medföra betydande positiva belopp i termer av ökade in-
komster, och därmed skatteunderlag, men också i termer 
av nya arbetstillfällen och flera företag – såväl inom upptag-
ningsområdet42  som i övriga riket.

Sedan utredningen presenterades har Kalmar – Öland 
Airport ökat sitt passagerarantal från 166 000 (år 2010) till  
223 000 (år 2015). En ny vision för Kalmar – Öland Airport pre-
senterades i maj 2015 och där är målsättningen att år 2025 ha 
400 000 resenärer. Flygplatsen är viktig ur såväl ett regionalt 

som nationellt perspektiv. Trafikverket beslutade år 2010 att 
flygplatsen är av riksintresse. Kalmar – Öland Airport ägs och 
drivs av Kalmar kommun sedan 1 januari 2007.

Det reguljära flyget har stor betydelse för Kalmar län efter-
som restiden med tåg inte möjliggör dagsresor till Stock-
holm. Resor till Bromma och Arlanda utgjorde också 83 pro-
cent av samtliga resor från Kalmar – Öland Airport under år 
2015. I utredningen från 2011 menade näringslivsföreträdare 
att flygplatsen är en av de viktigaste faktorerna för att kun-
na bedriva företag i regionen. Ett stort antal personer ar-
betspendlar också mer eller mindre regelbundet med flyg 
till Stockholm. Arlanda, tillsammans med Kastrup, i Köpen-
hamn, är dessutom viktiga bytespunkter för flyg ut i Europa 
och övriga världen.

41. WSP 2011. Framtidsstudie. Kalmar flygplats betydelse för utvecklingen i regionen. 
Rapport, 2011-09-30.

42. Upptagningsområdet är definierat som kommunerna Kalmar, Borgholm, Mör-
bylånga, Torsås, Nybro, Emmaboda, Mönsterås och Oskarshamn.
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Bilaga 2
NÅGRA UNGEFÄRLIGA RESTIDER MED OLIK A FÄRDSÄTT

Östersjöexpressen43 

Kalmar – Oskarshamn 1 h

Oskarshamn – Västervik 1 h

Västervik – Norrköping 1:30 h

Oskarshamn – Norrköping 2:30 h

Kalmar – Norrköping 3:30 h

Buss alt. Tjustbanan (dagens standard) 

Västervik – Linköping 1:45 h

Kust till kustbanan (dagens standard) 

Kalmar – Alvesta 1:20 h

Kalmar – Värnamo 2 h

Kalmar – Göteborg 4 h (direkt)  
5 h (tre operatörer/ 
olika banor)

Kust till kustbanan (upprustad44) 

Kalmar – Värnamo  
(skattning baserad på dubbelspår Emmaboda – Kalmar)

1:35 h/1:25

Kalmar – Växjö  
(skattning baserad på dubbelspår Emmaboda – Kalmar)

0:55 h/0:45

Kalmar – Alvesta 1:05 h

Kust till kustbanan/Södra stambanan (dagens standard)

Kalmar – Stockholm 4:45 h

Kalmar – Malmö 3:10 h

Alvesta – Malmö 1:40 h

Höghastighetsbanan Västlig dragning45 

(enligt Trafikverket 2016-05-31 )
Prognos för restider år 2040  
(JA)= utan höghastighetståg 
(UA320)=med höghastighetståg
Antagen restid med långväga tåg (tim:min)

Reserelation JA UA320

Stockholm – Göteborg, direkt 03:25 02:01

Stockholm – Malmö, 4 stopp 04:29 02:50

Stockholm – Köpenhamn, 5 stopp 05:01 03:22

Stockholm – Linköping, 1 stopp 01:40 01:07

Stockholm – Växjö, 4 stopp 03:10 02:29

Stockholm – Borås 04:04 01:49

Linköping – Göteborg, 3 stopp 03:34 01:18

Linköping – Malmö, 2 stopp 02:48 01:40

Jönköping – Malmö, 3 stopp 02:25 01:15

43. WSP 2016. Östersjöexpressen – ett tåg på gummihjul. Förutsättningar för införandet 
av ett nytt busskoncept längs Ostkuststråket. Rapport 2016:072.

44. Trafikverket 2015. Åtgärdsvalsstudie för Kust-till-kustbanan, Växjö – Kalmar/ 
Karlskrona. Dnr: TRV 2015/101949.

45. Trafikverket 2016. Uppdatering av kostnader och effekter för höghastighets-
järnvägar. Underlag för höghastighetsjärnvägar, 2016-05-31.

Höghastighetsbanan, skattning =*, övriga = enl.tabell ovan

Norrköping – Stockholm* 0:50 h

Linköping – Stockholm 1:07 h

Jönköping – Stockholm* 1:35 h

Värnamo – Stockholm* 1:55 h

Värnamo – Göteborg* 0:50 h

Värnamo – Jönköping* 0:20 h

Värnamo – Linköping* 0:45 h

Jönköping – Göteborg* 0:30 h

Linköping – Göteborg 1:18 h

Hässleholm – Malmö* 0:20 h

Värnamo – Malmö* 0:55 h

Jönköping – Malmö 1:15

Linköping – Malmö 1:40 h

Höghastighetsbanan Västlig dragning45 

(enligt Trafikverket 2016-05-31 )
Prognos för restider år 2040  
(JA)= utan höghastighetståg 
(UA320)=med höghastighetståg
Antagen restid med regionala tåg, västlig dragning av höghastighetsbanan (tim:min)

Reserelation JA UA320

Stockholm – Linköping 01:48 01:16

Stockholm – Norrköping 01:25 01:01

Göteborg – Borås 01:00 00:28

Göteborg – Jönköping 02:02 00:58

Göteborg – Falköping 01:10 01:08

Göteborg – Alingsås 00:36 00:32

Linköping – Jönköping 01:37 00:40

Jönköping – Värnamo 01:02 00:21

Malmö – Växjö 02:03 01:56

Malmö – Hässleholm 00:47 00:40
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Restider från Kalmar till Stockholm, 
östlig dragning av höghastighetsbanan46

46. Nätverket Höghastighetsbanan 2016-06-02. Sverigeförhandlingen missar sina 
mål. En analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland.

47. Ramböll 2011. Kalmar – Stockholm på räls i skenet av höghastighetsbanor, 
Rapport 2011-04-18.
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Kalmar
I nedanstående figur visas restiderna Stockholm–Kalmar via olika resealternativ. I analysen har det upprustnings-
förslag för Stångådalsbanan, framtaget av Infrastrukturkansliet i Hultsfred 2012 på cirka 900 mkr, använts som 
infrastrukturförutsättning 2035.
 

Figur 10: Restider Kalmar–Stockholm.

Den snabbaste resvägen Stockholm–Kalmar blir med US5 via Växjö. Den näst snabbaste restiden Kalmar– 
Stockholm blir med Stångådalsbanan och byte i Linköping till Höghastighetståg, snabbare än att resa med  
US2 till Värnamo och byta till Kust till kust-banan.

Observera att ambitionsnivån för rustningen av Stångådalsbanan är högre i 
Kollektivtrafikstrategin än i ovanstående rapport. Restidsmålet Kalmar – Linköping 
är i Kollektivtrafikstrategin satt till 2 h. I ovanstående exempel blir den totala restiden 
Kalmar – Stockholm (med Stångådalsbanan) 3:10 h. Dvs. identisk med resvägen 
Kalmar – Stockholm via en östligt dragen höghastighetsbana. (restid Kalmar – 
Växjö 50 min, enl. ÅVS för Kust till kustbanan Växjö – Kalmar/Karlskrona. Dnr. 
TRV 2015/101949)

Jämförelser av restider mellan en västlig (US2) och 
en östlig (US5) dragning av höghastighetsbanan46 

(Restiderna är ungefärliga)

US2 US5

Jönköping – Värnamo 0:26 h 1 h

Jönköping – Växjö 1:10 h 0:35 h

Jönköping – Malmö 1:10 h 1:18 h

Växjö – Malmö 1:30 h 0:55 h

Växjö – Stockholm ca 2:30 h 1:55 h

Älmhult – Malmö ca 1:10 h 0:40 h

Hässleholm – Jönköping 1 h 1:06 h

Hässleholm – Växjö 1:08 h 0:30 h

Stångådalsbanan rustad till 2 h färdtid (120 km/h)47 

Kalmar – Linköping 2 h

Oskarshamn/Berga – Linköping 1:45 h

Oskarshamn/Berga – Kalmar 0:45 h

Tjustbanan rustad till 1 h färdtid (120 km/h), 
skattning baserad på47 

Västervik – Linköping 1 h

Bockabanan (80 km/h), skattning

Oskarshamn – Jönköping 2 h

Flyg (centrum – centrum)

Kalmar – Stockholm 2 h

Bil (eniro.se) 

Kalmar – Stockholm 4:30 h

Västervik – Stockholm 3 h

Oskarshamn – Stockholm 3:40 h

Västervik – Linköping 1:40 h

Kalmar – Göteborg 4:35 h

Oskarshamn – Göteborg 4:05 h

Västervik – Göteborg 4 h

Kalmar – Malmö 3:20 h

Oskarshamn – Malmö 4 h

Västervik – Malmö 4:55 h

Västervik – Jönköping 2:40
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I nedanstående figur visas restiderna Stockholm–Kalmar via olika resealternativ. I analysen har det upprustnings-
förslag för Stångådalsbanan, framtaget av Infrastrukturkansliet i Hultsfred 2012 på cirka 900 mkr, använts som 
infrastrukturförutsättning 2035.
 

Figur 10: Restider Kalmar–Stockholm.

Den snabbaste resvägen Stockholm–Kalmar blir med US5 via Växjö. Den näst snabbaste restiden Kalmar– 
Stockholm blir med Stångådalsbanan och byte i Linköping till Höghastighetståg, snabbare än att resa med  
US2 till Värnamo och byta till Kust till kust-banan.
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Bilaga 3
STRATEGISK INRIKTNING FÖR GEMENSAM TRAFIKUTVECKLING AV TÅGTRAFIKEN TILL 2050

Kust till Kustbanan 
(Kalmar/Karlskrona – Växjö – Alvesta – Göteborg)
Grundläggande är att dragningen av höghastighetsbanan 
endast har ett alternativ och det är en dragning via Växjö. 
Syfte, resande och utveckling allt pekar på att Växjö är det 
enda rätta läget. Det ger en stor utvecklingspotential till alla 
tre residensstäderna i sydost länen.

Trafiksystemet när höghastighetsbanan blir klar är ganska 
okomplicerad. Dagens Öresundstågtrafik kommer att vika 
ner på nya bandelen till Malmö och Köpenhamn. En kopp-
ling i strukturen som gör att dagens Öresundstågtrafik blir 
framtidens snabbtåg för sydöstra Sverige både till Jönkö-
ping/Göteborg och till Malmö/Köpenhamn. 

Sedan lång tid tillbaka har vi haft ”krysstrafik” som målsätt-
ning för framtiden. Detta upplägg testades för några år se-
dan med gott resultat. Innebörden av ”krysstrafik” är att 
trafiken körs med ett fordon som startar i Kalmar och ett i 
Karlskrona, de båda fordonen kopplas samman i Emmabo-
da för att köra gemensamt till Växjö. I Växjö delas fordonen 
varav ett kör vidare till Malmö/Köpenhamn och ett kör vidare 
till Jönköping/Göteborg. Trafiksystemet körs i timmes rytm i 
båda riktningarna. En förfinad uppehållsbild läggs fast med 
färre uppehåll.

För de mer kortväga resorna som kan betraktas som pendel-
resa kommer istället ett överlagrat system att smälta sam-
man de geografiska delarna. Idag har de olika namn typ Krö-
satåg och Pågatåg, men i framtiden kommer trafiksystemet 
att smälta samman och serva den korta arbetspendlingen i 
ett sammanhängande system. Systemet kommer att köras 
mellan Kalmar – Emmaboda – Växjö – Alvesta. Trafikrytmen 
kommer att köras i timmestrafik i båda riktningarna.

Infrastruktur
Viktiga infrastrukturdelar för denna trafikuppbyggnad är:
• Anslutning från Kust till kustbanan till höghastighets-

banan i Växjö åt både Köpenhamn och mot Jönköping. 
Detta för att Öresundstågen ska kunna använda den nya 
snabbare vägen till Köpenhamn via Älmhult.

• Den andra viktiga infrastrukturdelen är att det krävs dub-
belspår från Växjö till Kalmar. Vi pratar här om stora tra-
fikvolymer, vi pratar om att skapa minimala falluckor som 
bidrar till driftstörningar.

• Den tredje delen är en spår- och plattformsgeometri som 
medger effektiva sammankopplingar och särkopplingar 
av tåg i Emmaboda.

Med de beskrivna förbättringarna av infrastruktur och tra-
fikupplägg skapas förutsättningar för två trafiksystem med 
snabbtåg respektive regionaltåg.

Stångådalsbanan (Kalmar – Linköping)
Viktigt stråk genom länet, en trafiknod med flera syften. 
Inom länet för snabba resor mellan arbetsmarknaderna i 
norr och söder. Till residensorten i Östergötland som även är 
huvudort för vården med Universitetssjukhus för sjukvårds-
regionen (Kalmar, Jönköping och Östergötland), samt uni-
versitetet som utbildningscenter för norra länsdelen.

Snabb interregional trafik som ansluter till höghastighetsba-
nan för vidare resa i Sverige, lokala resor längs banan samt 
inpendling till universitetsorterna Kalmar och Linköping. 
Restiden Kalmar – Linköping ligger på 2 timmar, banan är 
elektrifierad, fordonen som köps in mot slutet av 2020-talet 
har bimodal drift (dubbla driftsätt: el/förbränningsmotor) vil-
ket gör övergången till elektricitet enkel.

Delad struktur på resande mot Kalmar för den södra delen 
(Hultsfred och söderut) och mot Linköping för den norra de-
len (Vimmerby och norrut) gör att två trafiksystem (interregi-
onal trafik och pendeltågstrafik) körs på banan. En utvecklad 
god infrastruktur med modern trafikstyrning och övervak-
ning (ERTMS), mötesstationer med täthet som ger möjlighet 
för kontinuerliga utbyggnader och förbättringar i tidtabellen

Trafikeringen för den interregionala trafiken är timmestrafik. 
Ett pendeltågssystem mot ändpunkterna med uppehåll på 
mindre stationer mellan Vimmerby – Linköping och Hults-
fred – Kalmar med avgång varje timma.God koppling mellan 
Oskarshamn – Högsby är en förutsättning, sker med buss-
trafik. 

Infrastruktur
Viktig infrastrukturförbättring är banans grundstandard, 
den har höjts så banans största tillåtna hastighet ligger på 
180 km/h. Linjerätning på flera ställen med triangelspår ge-
nom Berga samhälle som den riktigt stora förbättringen.
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Linjen elektrifieras efter genomförda linjerätningar.

Rikligt med mötesstationer är avgörande för att kunna ska-
pa en effektiv och snabb trafik. Mötesstationer inom varje 10 
min intervall så att styv tidtabell kan skapas.

Anslutningarna till ändpunktstrafik sker på ett naturligt sätt 
då trafiken angör Linköpings nya resecentrum (för anslutning 
till trafik på höghastighetsbanan) och Kalmar nya resecen-
trum (för anslutning till trafiken på Kust till Kustbanan). 

Tjustbanan
Trafik som knyter samman Västervik med Linköping och har 
avgörande betydelse till att Västerviks kommun är en del av 
Linköpings arbetsmarknad. Närhet till Universitetssjukhuset 
och anslutningen för resor vidare i Sverige på höghastig-
hetsbanan är grundläggande delar för kunderna i trafiken. 
Trafiken fångar även in Åtvidaberg för arbetspendling mot 
Linköping i huvudsak, men även mot Västervik. Sommartid 
är trafiken till stor del riktad mot Västervik pga sin semester-
prägel med skärgård, båtar och bad.

Trafiken är snabb interregional trafik som ansluter till hög-
hastighetsbanan för vidare resa i Sverige, lokala resor längs 

banan samt inpendling till universitetsorten Linköping. Res-
tiden Västervik – Linköping ligger på 1 timma, banan är elek-
trifierad, fordonen som köps in mot slutet av 2020-talet har 
bimodal drift (dubbla driftsätt: el/förbränningsmotor) vilket 
gör övergången till elektricitet enkel.

En utvecklad god infrastruktur med modern trafikstyrning 
och övervakning (ERTMS), mötesstationer med täthet som 
ger möjlighet för kontinuerliga utbyggnader och förbätt-
ringar i tidtabellen

Trafikeringen för den interregionala trafiken är timmestrafik. 

Infrastruktur
Viktig infrastrukturförbättring är banans grundstandard, 
den har höjts så banans största tillåtna hastighet numer lig-
ger på 180 km/h. Linjerätning görs på flera ställen och linjen 
elektrifieras efter genomförda linjerätningar.

Anslutningarna till ändpunktstrafik sker på ett naturligt sätt 
då trafiken angör Linköpings nya resecentrum (för anslutning 
till trafik på höghastighetsbanan).
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Kustpilen trafikerar 
Stångådalsbanan 
och Tjustbanan.

Utredning Innehåll Ansvarig Datum

Stångådalsbanan, Kalmar – Linköping. 
Strategisk plan för åtgärdsprioritering inom 
Kalmar län

Principiella målsättningar och redovisning av 
åtgärder som ryms inom aviserad budgetram.

Banverket. 1993-08-18

Östersjöbanesystemet. Stråkstudier och 
fördjupningar

Uttömmande belysning av Östersjöbane-
systemet i ett helhetsperspektiv. Förslag 
på olika upprustningsnivåer.

Regionförbundet i Kalmar län och Banverket. 
Utförd av Infraplan AB

2002-10-06

Förstudie, reviderad 2006-06-01, (BRÖT pm 
29/2005, BRÖ dnr 04-905/SA20 resp BRÖT pm 
30/2005, BRÖ dnr 05-1067/SA20)

Flera utredningsalternativ i syfte att minska 
restiden och öka kapaciteten på banan

Banverket, region öst 2006-06-01

Rapport Linköping – Västervik, pm 12/2006 Banverkets slutsatser av förstudien Banverket, region öst 2006-06-26

Samhällsekonomisk kalkyl för sträckan 
Linköping – Västervik. pm 13/2006

Banverkets värderingar av effekter utöver den 
samhällsekonomiska kalkylen

Banverket, region öst 2006 -07-07

Upprustningsalternativ för kortare restid 
Västervik – Linköping, pm 14/2006

Utrett hur 250 Mkr kan användas på bästa sätt. Banverket, region öst 2007-02-13

Samhällsekonomisk kalkyl för Tjustbanan. 
Pm Uppdatering

Uppdatera prognosen och samhällsekonomin 
om en stor turism- och konferensanläggning 
etableras i Västervik

Utförd av ÅF Infraplan Nord på uppdrag 
av Västerviks kommun

2007-07-03

Stångådalsbanan. Delen Bjärka Säby – Kalmar. 
Analys av åtgärder för förbättrad trafikering.

Förslag på upprustningsåtgärder och 
prioriteringar.

Regionförbundet i Kalmar län. Utförd av 
ÅF Infraplan Nord.

2007-04-11

Stångådalsbanan. Ny sträckning i Linköping. 
Idéstudie

Studie av Banverkets alternativ UA3 och 
möjliga passager förbi Linköpings flygplats 

Linköpings kommun 2008-03-05

Vidareutvecklad stråkanalys och resprognos Utrett hur 950 Mkr kan användas på bästa sätt. Utförd av ÅF Infraplan Nord på uppdrag 
av Västerviks kommun

2008-05-21

Idéstudie för kustjärnvägen Kalmar – Mönsterås 
– Oskarshamn.

Utredning av hur Oskarshamn, Mönsterås och 
Kalmar skulle kunna knytas samman med en 
kustjärnväg.

Utförd av Trivector Traffic AB på uppdrag 
av Regionförbundet i Kalmar län.

2009-12-22

Kalmar–Stockholm på räls i skenet av 
höghastighetsbanor

Utrett restiden mellan Kalmar och Stockholm, 
via Linköping. Redovisar även regionala effekter

Utförd av Ramböll på uppdrag av 
Regionförbundet i Kalmar län

2011-04-14

Stångådalsbanan. Huvudlinjen för sydöstra 
Sverige.

Åtgärdsförslag för att förbättra banstandarden. 
Belysning av restidsvinster och samhällsvinster.

Infrastrukturkansliet (Hultsfred, Högsby, Kinda, 
Mönsterås och Vimmerby kommuner)

2012-06-04

PM Plankorsningar Stångådalsbanan genom 
Linköping. Samhällsekonomiska kostnader.

Samhällets kostnader för tre plankorsningar i 
Linköping.

Trafikverket 2012-10-29

Underhållsbehovsanalys – Beslutsunderlag för 
underhållsåtgärd. Bandel 832 – val av spårupp-
rustningsstrategi, Hultsfred – Berga. 

Underlag för att väga olika upprustnings-
alternativ mot varandra.

Trafikverket 2015-03-30

Samhällsekonomisk kalkyl av en elektrifiering av 
Tjust- och Stångådalsbanorna.

Tilläggsuppdrag till åtgärdsvalsstudie för 
stråken Linköping – Västervik och Linköping – 
Kalmar. Samhällsekonomiska effekter.

Utförd av Ramböll på uppdrag av 
Regionförbundet i Kalmar län.

2015-09-01

Åtgärdsvalsstudie, Kalmar/Västervik – 
Linköping. TRV2016/23363.

ÅVS belyser fyra scenarier för bättre trafik mellan 
Kalmar/Västevik – Linköping. Ingen samsyn 
kring förslag nås.

Trafikverket (Regionförbundet i Kalmar län, 
Region Östergötland).

2016-08-24

Sammanställning över utredningar
kring Stångådalsbanan och Tjustbanan 

Det finns ett gott underlag för utvecklingsåtgärder på olika 
nivå för de båda tågbanorna. Nedanstående sammanställ-
ning av utförda utredningar kan tjäna som underlag vid pri-
oriteringar av olika åtgärder på Stångådalsbanan och Tjust-
banan. 
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