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Inledning 
Det som kännetecknar framgångsrika kommuner och regioner med tillväxt utöver det vanliga är att 

det finns ett antal positiva faktorer som påverkar och förstärker varandra. Det handlar om bra 

boende, livsmiljö, service, tillgång till kompetent arbetskraft, närhet till universitet och högskolor, en 

bra mix av små, medelstora och stora företag, nätverk och plattformar för samverkan, tillgång till 

kapital, politiska ambitioner att utveckla samhället och slutligen en utvecklad infrastruktur.  

 

 
 
 
I Ljungby kommun finns redan många av dessa delar på plats men det som behöver utvecklas för att 

en rejäl tillväxt ska kunna ske är infrastrukturen. Utbyggnaden av E4:an till motorvägsstandard förbi 

Ljungby är beslutad och med en järnvägsdragning via Ljungby faller också den sista pusselbiten på 

plats, den bit som både kompletterar pusslet och förstärker de andra bitarna som ännu inte är 

tillräckligt stora. 

Raka spåret via Ljungby bäst för Sverige 

Ljungby kommun förordar US2-sträckningen för 

höghastighetsjärnvägen mellan Jönköping och Malmö det 

vill säga ”Raka spåret”. Skälen för detta är flera: 

 Raka spåret är det kortaste alternativet vilket ger 

de kortaste restiderna.  

 Raka spåret är med största sannolikhet det 

alternativ som kostar minst att bygga. 

 Raka spåret ger de största samhällsekonomiska 

vinsterna. Den samhällsekonomiska nyttan av 

alternativ US2 är enligt de utredningar Trafikverket 
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låtit göra, 13 miljarder kronor större än alternativ US5 via Växjö.   

 Raka spåret ger den största restidsnyttan då den binder ihop de tre storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö med restider som bäst klarar de uppställda kraven. 

 Raka spåret är det mest miljövänlig alternativet. Dels utifrån att det är en kortare sträcka 

som ska byggas, men framför allt för att överflyttningseffekterna från bil till tåg blir avsevärt 

större i detta alternativ. Med Raka spåret kommer tåget att ta över stora delar av dagens 

biltrafik. En effekt som inte blir lika stor där det redan idag finns ett tågalternativ. 

 Barriäreffekten genom landskapet kan minimeras med en dragning som i stora delar följer 

nuvarande E4:an genom Småland. 

 Dragningen stödjer på ett påtagligt sätt den expansiva industrin i området (Jönköping, 

Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved, Värnamo, Ljungby och Markaryd) vilket är av stor nationell 

betydelse. 

Även om satsningen på höghastighetståg i huvudsak är en nationell satsning för den naturligtvis med 

sig en även hel del regionala nyttor. I det perspektivet ger två järnvägar genom Kronobergs län en 

större nytta för regionen om dessa går 4-5 mil från varandra än om de skulle byggas intill varandra.  

En dragning via Ljungby öppnar upp för en vidgning av arbetsmarknaden i södra Sverige på ett helt 

annat sätt än en dragning via Växjö och Älmhult gör, eftersom där redan finns järnvägsförbindelser, 

såväl i nord-sydlig riktning som i öst-västlig riktning. Ljungbyalternativet innebär att 

arbetsmarknaderna i västra Småland kan knytas samman med Skåne, Halland och Västra Götaland. 

Denna effekt kan rimligtvis inte bli tillnärmelsevis så stor vid en östlig dragning där det redan finns en 

järnväg.  
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Sammanfattning av nyttorna 
För att beräkna den samlade nyttan av höghastighetståg via Ljungby, har kommunen tagit hjälp av 

konsultföretaget WSP Analys & Strategi.  De olika metoder och modeller som använts framgår av 

bifogad rapport ”Höghastighetståg i Ljungby – Nyttoberäkningar till Sverigeförhandlingen”.  Som 

kompletterande metoder har Ljungby kommun även använt egna statistiska underlag, planer och 

prognoser samt genomfört ett antal workshops med olika intressenter (representanter från 

näringslivet, handeln och fastighetsägarna i kommunen).  Ett konstaterande Ljungby kommun gjort 

är att de olika nyttorna inte på ett rättvisande sätt låter sig beskrivas enbart i volymer och monetära 

termer.  Värdet av de olika nyttorna som tas fram kan inte heller enkelt summeras till en 

sammanlagd totalnytta efter som de olika delarna går in i varandra och är delmängder av varandra i 

ett komplext samspel. Därför finns i detta underlag en omfattande beskrivande del som komplettarar 

den kvantifierade delen.  Vår bedömning är att de beskrivande delarna, för flera av nyttorna, är både 

viktigare och ett mera rättvisande sätt att fånga upp och förstå hur dessa påverkas av den 

förbättrade tillgänglighet som en höghastighetsjärnväg innebär.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyttoberäkningarna utgår från skillnaden mellan vad som skulle tillkommit med och utan 
höghastighetsjärnvägens dragning via Ljungby. 
 

Nytta Värde 

Bostadsnytta  642 miljoner kronor 

Restidsvinst 64 miljoner kronor 

Arbetsmarknadsnytta 399 miljoner kronor 

Näringslivsnytta 
varav för lokaler 

988 miljoner kronor 
-1800 miljoner kronor ( obs negativt värde) 

Miljönytta 2 922 miljoner kronor för hela sträckan US2 

Social nytta Stor 

 
Beskrivningen och beräkningarna av samhällsnyttorna har gjorts av WSP enligt de metoder som 

Sverigeförhandlingen har angivit. Siffrorna har sedan justerats utifrån de specifika förutsättningar 

som råder och kommer att råda i Ljungby kommun.  Förutsättningarna handlar om Ljungbys unika 

geografiska och logistiska läge och god tillgång till mark för utveckling av verksamheter i närheten till 

stationen och i ett område längs E4:an och höghastighetsjärnvägen. Det handlar också om tillgång till 

mark för handel och bostäder i centrum och runt stationen samt attraktiva boendemiljöer i sjönära 

lägen. Slutligen råder en bred politisk enighet och vilja att utveckla kommunen.  
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Ambitionsnivåerna är höga och Ljungby kommun är beredd att investera i den kompletterande 

infrastruktur som krävs för att nyttan av en höghastighetsjärnväg ska bli så stor som möjligt. 

Redovisningarna av Ljungby kommuns nyttoberäkningar är följaktligen resultatet av en 

sammanvägning av volymer och värden i beräkningsmodellerna och Ljungbys specifika 

förutsättningar.       
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Nuläget 
Ljungby kommun har idag 27 583 invånare och är den näst största kommunen i Kronobergs län. 

Ambitionen är att växa och de senaste åren har vi haft en positiv befolkningsutveckling som beror på 

att fler flyttar in än som flyttar ut. Under 2014 ökade befolkningen med 245 personer.  

Traditionellt har vårt näringsliv varit inriktat på tillverkningsindustri, men logistikbranschen står idag 

för en växande andel och det handlar både om fysiska transporter och i allt högre grad också om 

informationslogistik. En stor tillväxtpotential finns också inom tjänste- och servicesektorn där vi kan 

se en ökning av olika företagstjänster. På sikt kommer denna utveckling kräva bättre tillgång till 

humankapital och framförallt personal med specialistkompetens. En risk finns att det lokala 

näringslivet får svårt att rekrytera de talanger som krävs för att hävda sig i den alltmer tilltagande 

konkurrensen. 

Ljungby kommun arbetar medvetet och aktivt med dessa frågor med målet att, ur alla aspekter, 

bygga ett välfungerande samhälle. Ett exempel på detta är den ganska unika satsningen på Ljungby 

Högskolecentrum och Centrum för informationslogistik (CIL), ett samarbete mellan 

Linnéuniversitetet, Ljungby kommun och näringslivet med Post Nord i spetsen. Ljungby kommun 

satsar årligen 9-10 miljoner på högre utbildning inom CIL  

Kommunen har redan idag en stor planeringsreserv för nya bostadsområden och mark för 

verksamheter. Större delen av de idag detaljplanelagda bostäderna ligger i centrum och i östra delen 

av Ljungby stad. Efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen, både flerbostadshus i centrum och 

småhus i sjönära läge bedöms vara stor och leder till att fler äldre småhus i tätorten kommer ut till 

försäljning och att barnfamiljer flyttar in. 

Kommunen kan erbjuda en mycket god boendemiljö med prisvärda bostäder och förskolor och skolor 

som håller en hög kvalitet. Till exempel uppger 98 procent av föräldrarna att deras barn trivs i 

förskolan och vad gäller andelen behörighet till gymnasiet ligger kommunen på 25:e plats i landet. 

Nyligen hamnade Ljungby kommun dessutom på 13:e plats i landet i undersökningen ”bästa 

friluftskommun”. 

I Ljungby kommun får personer med en gymnasial- eller eftergymnasial utbildning i stor utsträckning 

arbete.  Nästan var tredje sysselsatt person arbetar inom tillverkningsindustrin och de flesta både bor 

och arbetar i kommunen.  

Kommunen genomkorsas av två större trafikstråk, E4:an och riksväg 25 och har i Växjö och Halmstad 

tillgång till två regionala städer med stark tillväxt. Utbytet med Jönköping är i dagsläget begränsat 

åtminstone sett till arbetspendling.  I sammanhanget är även den tjänstedrivna arbetsmarknaden i 

Älmhults kommun intressant.  

Den totala inpendlingen till kommunen har sedan 1985 nästan fördubblats och den totala 

utpendlingen har ökat med drygt 84 procent. Den tydligaste förändringen är att den inomregionala 

utpendlingen ökat starkt. Kommunen har ett marginellt negativt pendlingsnetto.  
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Bostadsnytta 
En höghastighetsjärnväg med station i Ljungby kommer att påverka utvecklingen av kommunen 

mycket positivt. Vi räknar med en befolkningsökning på i genomsnitt 1,0 procent årligen från 2018 till 

2035 vilket motsvarar ca 5 500 invånare (mindre ökning i början och större i slutet av perioden). Mot 

bakgrund av detta bedömer vi att det tillkommer ca 2 300 bostäder i kommunen, varav knappt tusen 

inom en kilometer från Ljungby station. Skulle vi inte få höghastighetsjärnväg via Ljungby kommer 

antalet tillkommande bostäder fram till 2035 bli betydligt lägre (ca 400 bostäder). 

Studier av möjliga utbyggnadsområden för bostäder, verksamheter och handel i kommunen har 

genomförts under våren och sommaren 2015. Särskilt har området runt den nya 

höghastighetsstationen, i Ljungby tätort och centrum, vid Bolmens östra strand samt i Lagan 

studerats. Fokus har lagts vid förtätning i Ljungby centrum och området vid den kommande 

höghastighetsstationen. Sammanlagt finns en potential att bygga drygt 2 300 bostäder mellan 2018 

och 2035 varav ca 1 900 till följd av höghastighetsstationen och i dess influensområde. Dessutom 

visar studierna att ytterligare över 5 000 bostäder kan tillkomma efter 2035. De förbättringar som 

den ökade tillgängligheten ger för arbetsmarknaden, näringslivet och i restidsnyttor påverkar också 

bedömningen av antalet tillkommande lägenheter. 

För att satsningen på en höghastighetsjärnväg i Ljungby ska bli framgångsrik krävs att de bostäder 

som erbjuds är attraktiva att köpa eller hyra. Ljungby kommun lägger därför stor vikt vid att väga in 

faktorer som påverkar boendekvaliteten och den fysiska miljön positivt i kommande översiktsplan 

och framtida detaljplaner.  

 

Planerade bostäder och butiker vid Salutorget i Ljungby centrum. Bild: BSV Arkitekter 

En grundläggande förutsättning för att attrahera inflyttare till Ljungby och att få människor att bo 

kvar är tillgången till arbete och försörjningsmöjligheter. Att tänka interregionalt och hur andra 

arbetsmarknader kan komplettera den lokala arbetsmarknaden är en av lösningarna. Med avsevärt 

förbättrade kommunikationer kan Ljungby erbjuda större bostäder och bättre boendekvaliteter till 

lägre kostnad. Om bostäderna dessutom ligger sjönära som vid Bolmen, ökar attraktiviteten. 
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Det finns en potential att öka andelen ungdomar som stannar och skaffar bostad i Ljungby, 

exempelvis genom ökade lokala utbildningsalternativ. Det är en fördel att Ljungby har ett strategiskt 

läge och förbättrade kommunikationer ger kortare restider till universitetsorter och större städer.  

En annan grupp är den äldre delen av befolkningen som inom de närmsta åren kommer att bli större. 

Äldre personer blir allt friskare och därmed mer aktiva längre upp i åldrarna. Även denna grupp 

efterfrågar attraktiva boenden. 

Förtätning Ljungby centrum 

Ljungby centrum har en stor potential för utbyggnad av bostäder och handel.  Det finns möjlighet att 

bygga ca 400 bostäder i redan detaljplanelagda områden.  Flera centrala kvarter som ligger nära 

resecentrum innehåller en blandning av industrier, kontor, lager och bostäder.  Några av områdena 

ligger utmed ån Lagan som rinner genom Ljungby.  De ytkrävande verksamheterna ges möjlighet att 

omlokaliseras till nya verksamhetsområden och kvarteren kan omvandlas till en blandning av 

bostäder, parker, kultur, service och butiker. Främst kommer här byggas hyresrätter och 

bostadsrätter. Idag utgörs 61 procent av bostadsbeståndet i Ljungby kommun av småhus.  Genom 

förtätning bedömer vi att över 700 ytterligare bostäder utöver de redan planlagda kan tillkomma i 

Ljungby centrum 2018-2035.  

Ny stadsdel vid stationsområdet 

Området runt den nya stationen utgör den största resursen för Ljungbys framtida utbyggnad. Här 

kommer att kunna skapas en blandad stadsstruktur med nära avstånd till stationen, bra 

kollektivtrafik och attraktiv miljö.  Här planerar vi för att en ny stadsdel ska växa fram. En blandad 

bebyggelse med bostäder i olika storlek, höjd och upplåtelseformer, kontor, verksamheter, parker, 

utbildning etc. Fram till år 2035 finns här utrymme för ca 800 bostäder. Därefter finns ytterligare 

mark för över 2 000 bostäder. 

Tillgängliga områden för bostäder  

Utöver området vid höghastighetstationen och i centrum finns omfattande mark tillgänglig för 

bostäder i östra och norra delen av Ljungby tätort och i Lagan, den andra största tätorten som ligger 

ca 9 km norr om Ljungby. I övriga tätorter och på landsbygden finns en potential för naturnära 

bostäder.  Särskilt vid Bolmens östra strand, som utgör ett så kallat LIS-område, område för 

landsbygdsutveckling i sjönära läge, kan en omfattande bostadsproduktion tillkomma. 
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Utvecklingsområden i Ljungby tätort med föreslagen bansträckning och stationsläge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

Intressentanalys bostadsnytta   

För att beskriva nyttorna för bostadssektorn i Ljungby kommun till följd av ett beslut om en 

höghastighetsjärnväg med sträckning via Ljungby har kommunen bland annat genomfört en 

workshop med representanter för fastighetsägare, bostadsföretag, förvaltare och byggföretag. Dessa 

ser alla mycket positivt på höghastighetsjärnvägen som motor för utvecklingen av bostäder och ser 

den som ett måste. 

”Om inte tågstoppet kommer får vi söka nya marknader utanför Ljungby” 

 ”En höghastighetsjärnväg  i  Ljungby gör det lättare att rekrytera arbetskraft inom byggsektorn och 

ökar vårt intresse av att köpa fler bostäder och att bygga lägenheter” 

”Vi har nyss köpt en större fastighet i Ljungby eftersom höghastighetsjärnvägen kommer.” 

Flera bolag påpekar också att det finns en brist på bostäder i Ljungby stad och att det gäller att redan 

idag matcha efterfrågan. De ser också stora möjligheter till framtida förtätning i Ljungby centrum 

samt en stor potential i bostadsutbyggnad vid sjön Bolmens östra strand. Området Aspebacken ser 

flera företag som ett mycket lämpligt centralt utvecklingsområde för främst bostäder. 

Analys fastighetsmarknaden    

Fastighetsmarknaden kommer att påverkas genom att höghastighetsjärnvägen byggs. Redan idag 

påverkas priset på befintliga fastigheter av att frågan om utbyggnad av järnvägsnätet har 

aktualiserats. En ökad tillgänglighet kommer att få en påverkan i samband med att kommunen vill 

förvärva och säkerställa marken för exploatering. Ljungby kommun har sedan långt tillbaka haft en 

målsättning om att ha god framförhållning med att förvärva mark långsiktigt. Med detta kan 

kommunen undvika att hamna i förhandlingssituationer där vi tvingas gå med på villkor som inte 

känns bekväma alternativt att vi måsta använda sig av de möjligheter som finns att tvångsvis komma 

över mark. För tiden framöver kommer kommunen att arbeta än mera med förvärv av mark för att 

säkerställa utbyggnadsplanerna.        

När exploateringen av områdena påbörjas bör det öppna goda möjligheter, såväl för kommunen som 

privata exploatörer, att få ut ett högre pris för marken än vad man har idag. Man kan också tänka sig 

att man vid utbyggnad av gemensamma nyttigheter som gata, parker och andra trafiklösningar 

arbetar med exploateringsbidrag där de aktörer som är intresserade av etablering i Ljungby bidrar 

med en del av kostnaderna för dessa nyttigheter.  

Ljungby kommun har hittills inte tagit ut några större exploateringsbidrag. Det beror bland annat på 

att lågt pris varit ett konkurrensmedel om att få företag att etablera sig i Ljungby. I en diskussion med 

fastighetsägare i kommunen uppger de att de ser det som svårt att i nuläget bidra med några större 

exploateringsavgifter. De är dock inte helt avvisande vid t.ex. en utbyggnad i anslutning till 

stationsområdet. 

Vid försäljning av kommunal mark bör taxorna kunna differentieras så att man delar in 

markområdena i olika zoner där man med varierande avstånd från centrum och stationsområdet tar 

ut olika markpris.  
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Den tillgänglighetsförbättring höghastighetstågen medför bedöms inte påverka hyresnivåerna 

tillräckligt för att det ska bli ekonomiskt lönsamt med större exploateringar av lokaler. WSP:s analys 

visar till och med att nuvärdet av exploateringsnettot fram till 2035 blir negativt.  
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Restidsvinster 
Ljungby kommun har idag inte tillgång till järnväg inom kommunens gränser. De resor som sker inom 
kommunen och till och från omlandet görs därför helt och hållet på väg. En stor andel av resorna sker 
med bil och samtliga kollektivtrafikresor med buss. Bussresor tar längre tid än bilresor på samtliga 
sträckor och är ofta mindre flexibla. Därför är andelen kollektivtrafikresenärer låg. 
 
Till följd av att kollektivtrafiken i kommunen utgörs av bussar är det omland som nås inom rimliga 

pendlingstider begränsat. Med tillgång till höghastighetståg och förbättrad kollektivtrafik utökas det 

omland som kan nås inom pendlingsavstånd. Därmed förbättras möjligheten att pendla till och från 

Ljungby markant. 

För att utnyttja höghastighetsjärnvägens fulla potential bör väginfrastrukturen och busslinjerna till 

och från Ljungby förbättras. Det skulle även gynna kommunikationerna mellan Ljungby och dess 

omland. Förslag på åtgärder har tagits fram för de fem huvudstråken där huvuddelen av trafiken till 

och från Ljungby, inklusive expressbussarna, går: 

 Växjö/Alvesta 

 Halmstad 

 Värnamo 

 Markaryd 

 Älmhult.  
 
Befolkningstillväxten bedöms vara en direkt följd av en förbättrad tillgänglighet och attraktivitet som 
investeringarna kopplade till höghastighetsjärnvägen ger upphov till. Av denna anledning kan vi inte 
till detta addera den mer traditionella beräkningen av resandeökningar med hjälp av 
restidselasticiteter, eftersom det då finns risk för dubbelräkning.  

Uppskattad förändring i restid med kollektivtrafik idag och 2035 

Kollektivtrafikresa 

från Ljungby till:  

Restid 2015 (min) Uppskattad restid 2035 (min) Färdsätt Tidsvinst (min) 

Stockholm  280 125 Tåg 155 

Göteborg  200 85 Tåg 115 

Malmö  136 55 Tåg 81 

Kastrup  158 75 Tåg 83 

Jönköping  145 35 Tåg 110 

Värnamo  45 13 Tåg 32 

Växjö  50 45 Buss 5 

Älmhult  50 35-40 Buss 10-15 

Halmstad  83 55 Buss 28 

Markaryd  45 40 Buss 5 

Alvesta  45 35 Buss 10 

Hässleholm  83 25 Tåg 58 

Lund  125 45 Tåg 80 

Helsingborg  160 65 Tåg 95 

Kristianstad  115 50 Tåg 65 

Vaggeryd  120 25 Tåg 95 
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Restidsisokroner för kollektivtrafik med utgångspunkt i Ljungby idag respektive 2035 

(med utbyggd höghastighetsjärnväg och komplettering av vägnät och kollektivtrafik) 

 

 

 

 

  

2015 
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Kortare restider i pendlingstråken beror dels på tågen på höghastighetsjärnvägen men även på 
investeringar i omkringliggande infrastruktur som leder till markanta förbättringar för buss- och 
biltrafiken.  
 
Ljungby kommun räknar med att befolkningen växer med 1 procent per år till år 2035 samt att 
andelen som arbetspendlar från kommunen ökar från ca 15 procent till 25 procent fram till år 2035, 
även om det sannolikt kommer dröja ytterligare några år innan nya pendlingsmönster har etablerat 
sig till fullo. En förutsättning är att investeringen i höghastighetsjärnvägen samt övriga investeringar 
genomförs.  
 
År 2035 sparar Ljungbys pendlare ca 124 000 timmar med buss jämfört med idag. Med restidsvärden 

på 99 kr/h för tåg och 76 kr/h för buss blir den totala vinsten ca 9 Mkr.  

Diskonteringsfaktorn 7,3 används enligt Sverigeförhandlingens direktiv för att beräkna nuvärdet, och 

motsvarar en avskrivningstid på 60 år, kalkylränta på 3,5 procent samt diskonteringsår 2018. Detta 

ger ett nuvärde på nyttan av ytterligare restidsvinster på 64 Mkr under perioden 2025-2035.  

Koppling till Ljungby station  

Här görs en genomgång av restidsjämförelser för att beskriva nyttan med expressbussanslutningar till 

Ljungby station för resor med tåg. För många av resorna är även en kombination av bil till Ljungby 

och vidare resa med tåg aktuell, då det ger ökad flexibilitet och kortare restid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på expressbussar och stadsbussar 2035, vilka alla passerar både stationen och resecentrum. 
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Växjö/Alvesta  

Resor från Växjö/Alvesta mot Jönköping-Stockholm-Göteborg sker snabbast via Värnamo. Restiden 

Växjö-Värnamo kommer enligt ÅVS Kustbanan Växjö-Värnamo att vara 34-36 min. Dessutom blir det 

10-15 min kortare restid med tåg på höghastighetsjärnvägen till Jönköping från Värnamo jämfört 

med från Ljungby. Med en beräknad restid med expressbuss Växjö-Ljungby på 45 min blir det en 

sammanlagd restidsskillnad på 20-25 min till Jönköping.  

Resor mot Skåne sker snabbast via Södra stambanan och anslutning till höghastighetsjärnvägen i 

Hässleholm. Restid till Malmö ca 1 tim. 40 min, att jämföra med ca 2 tim. via Ljungby (inkl. 10 min 

byte i båda fallen).  

Restiderna från Alvesta är ca 10 minuter kortare än från Växjö i alla resor ovan. Sammanfattningsvis 

är det svag nytta med anslutning från Växjö och Alvesta till tåg vid Ljungby station; det finns 

alternativa resvägar mot Jönköping-Stockholm-Göteborg respektive mot Skåne som är snabbare.  

Halmstad  

Halmstad har direktförbindelser till Skåne via Västkustbanan (Helsingborg-Lund-Malmö) och 

Markarydsbanan (Hässleholm). På Västkustbanan finns även direktförbindelse till Göteborg. 

Däremot kan resor via Ljungby station bli intressant i relationen Halmstad-Jönköping. Med 

expressbuss och byte i Ljungby blir den sammanlagda restiden till Jönköping ca 1 tim. 40 min. Via 

Göteborg beräknas resan ta drygt 2 tim. och samma gäller resor via Värnamo. 

Resor vidare norrut till Stockholm beräknas ta ca 3 tim. 15 min via Göteborg och ca 3 tim. 10 min via 

Ljungby. Eftersom resor via Göteborg har tätare avgångar och färre byten (byte i Jönköping behövs 

då inte) kommer sannolikt en större andel av resorna till Stockholm och Östergötland att gå den 

vägen. Beroende på trafikutbud är dock vägen via Ljungby ett intressant alternativ för dessa resor. 

Valet av resväg till Stockholm/Östergötland kan även påverkas av var i Halmstad resan startar, då 

resor från östra Halmstad har enkel tillgång till direktbuss till Ljungby, samt av förhållanden i 

Halmstad som tillgång till stadsbuss och parkeringsplatser. För resor från Halmstad mot 

Stockholm/Östergötland kan även en kombination av bil till Ljungby och vidare resa med tåg vara 

aktuell, då detta totalt sett kan ge ökad flexibilitet och kortare restid.  

Sammanfattningsvis kan åtgärder i stråket Halmstad-Ljungby möjliggöra snabbare resor mellan 

Halmstad och Jönköping-Stockholm/Östergötland. För att kollektivtrafikresorna via Ljungby ska bli 

konkurrenskraftiga är det viktigt med täta bussavgångar och kort bytestid i Ljungby.  

Värnamo  

Restiden med tåg Ljungby-Värnamo kommer att vara 10-15 minuter. Under förutsättning att 

interregionaltågen (med stopp i Värnamo och Ljungby) får ett acceptabelt turutbud, kommer 

kompletterande expressbusstrafik, med mer än dubbelt så lång restid, inte kunna bli ett intressant 

resalternativ.  

Sannolikt är det mycket svagt underlag för expressbusstrafik mellan Ljungby och Värnamo om 

höghastighetsjärnvägen byggs med stationer i båda dessa orter.  



18 
 

Markaryd  

Eftersom Markaryds kommun inte planerar för en ny station i kommunen kommer kopplingen 

därifrån till höghastighetsjärnvägen att ske via Hässleholm söderut mot Malmö samt via Ljungby 

norrut mot Jönköping och Stockholm/Östergötland. Resor till Göteborg kan ske antingen via 

Halmstad eller via Ljungby, där resor via Ljungby har kortare restid (2 tim. 15 min jämfört med 2 tim. 

30 min) men samtidigt kräver ett byte mer. 

Resor från Markaryd till Värnamo, Jönköping och vidare mot Stockholm och Göteborg kommer 

därmed att gynnas av kortare restider i stråket Markaryd-Ljungby. Resor till Göteborg kan komma att 

ske antingen via Halmstad eller via Ljungby.  

Älmhult  

Resor söderut mot Skåne sker snabbast via Södra stambanan med anslutning till 

höghastighetsjärnvägen i Hässleholm.  

För resor norrut mot Jönköping, Göteborg och Stockholm finns flera alternativ: via 

höghastighetsjärnvägen i Värnamo, Ljungby eller Hässleholm eller via Södra stambanan.  

För resor Älmhult-Jönköping blir restiden via Värnamo och Alvesta ca 1 tim. 25 min under 

förutsättning att åtgärderna i ÅVS Kustbanan Växjö-Värnamo genomförs. Via Ljungby tar resan  

1 tim. 20 min. Resan via Värnamo kräver ytterligare ett byte jämfört med Ljungbyalternativet.  Om 

expressbussarna anpassas efter tågen i Ljungby är sannolikheten därför större att vägen via Ljungby 

väljs.  

Resor mellan Älmhult och Göteborg går via ett byte i Jönköping och där finns därför samma alternativ 

som för resor till Jönköping. Restiden bedöms vara ca 50 minuter längre än för resor till Jönköping.  

För resor mot Stockholm finns tre alternativ som alla tar ca 2 tim. 50 min. Resvägen går antingen via 

Hässleholm, via Ljungby och Jönköping eller via Alvesta, Värnamo och Jönköping. Eftersom restiderna 

är likvärdiga har resvägar med färre byten en fördel och alternativet via Hässleholm innebär enbart 

ett byte. Beroende på hur anknytningarna ser ut på vägen kan dock flera alternativ vara aktuella.  

Åtgärder i stråket Älmhult-Ljungby, med koppling till Ljungby station, kan ge måttliga 

restidsförkortningar mellan Älmhult och Jönköping/Göteborg. För alla resmål norrut på 

höghastighetsjärnvägen kan stråket Älmhult-Ljungby även vara ett resalternativ. För att 

kollektivtrafikresorna via Ljungby ska bli konkurrenskraftiga i sammanhanget är det viktigt med täta 

bussavgångar på sträckan och kort bytestid i Ljungby. För resor från Älmhult via Ljungby kan även en 

kombination av bil till Ljungby och vidare resa med tåg vara aktuell, då detta totalt sett kan ge ökad 

flexibilitet och kortare restid. 
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Arbetsmarknadsnytta 
Ljungby kommun har gjort en bedömning av antalet tillkommande arbetstillfällen under perioden 
2018-2035 till följd av Ljungby höghastighetsstation. Som underlag har använts en sammanställning 
av tillgängliga verksamhets- och handelsytor i befintliga detaljplaner samt i framtida 
utbyggnadsområden. Här har en jämförande studie gjorts av företag och butiker i befintliga områden 
vad gäller antalet anställda per yta.  Slutligen har dialoger genomförts med representanter för 
näringslivets olika delar och offentliga aktörer i Ljungby om hur de bedömer att antalet tillkommande 
arbetstillfällen kan komma att förändras fram till 2035. Nyttoberäkningarna utgår från skillnaden 
mellan vad som skulle tillkommit med och utan höghastighetsjärnvägens dragning via Ljungby. 

Uppskattning av antalet tillkommande arbetstillfällen 2018-2035  
Sektor Antal tillkommande 

arbetstillfällen 2018-2035 

Handel 325 

Övrig näringsverksamhet 725 

Offentlig sektor 450 

Summa 1500 

 

Med en befolkningsökning på 5 500 personer och en andel arbetsför befolkning på ca 50 procent 

kommer antalet förvärvsarbetande öka med drygt 2 700 personer. Om vi bedömer att ca 1 800 

arbetstillfällen tillkommer fram till år 2035 behöver nettoutpendlingen öka med drygt 900 personer.  

Arbetsmarknadsnyttan värderas med hjälp av genomsnittlig lönesumma och skillnaden mellan vad 

som skulle tillkommit med och utan höghastighetsjärnvägens dragning via Ljungby. Det är en 

engångseffekt som bedöms uppkomma under perioden fram till 2035. Med en genomsnittlig 

lönesumma per sysselsatt på ca 266 000 kronor (2012) ger det en nytta på totalt ca 399 miljoner 

kronor. 

Ökade pendlingsmöjligheter 

Antalet presumtiva arbetstagare för företag i Ljungby ökar dramatiskt med de förbättrade 

pendlingsmöjligheter som höghastighetsjärnvägen och övriga satsningar på infrastrukturen skulle ge 

upphov till.  
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Antalet sysselsatta med 30-45 minuters kollektivtrafikresa från Ljungby centrum skulle öka från 3 000 

till 18 500 och antalet sysselsatta med 60-90 minuters resa skulle öka från 38 000 till 390 000. 

Sysselsatta 0-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min 60-90 min 

2015 8 869 2 589   3 041 29 329   38 028 

2035 9 927 4 561 18 552 75 858 391 179 

Störst ökning finns i restidsintervallet 30-90 minuter. Men redan i intervallet 15-30 minuter sker 

nästan en fördubbling av antalet. 
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Näringslivsnytta 
Ljungby kommuns bedömning av antalet tillkommande arbetstillfällen under perioden 2018-2035 

ligger till grund även för förväntad effekt på näringslivet. Näringslivsnyttan värderas med hjälp av 

genomsnittligt förädlingsvärde utifrån skillnaden mellan vad som skulle tillkommit med och utan 

järnvägens dragning via Ljungby och ackumuleras under perioden fram till 2035. Med ett 

genomsnittligt förädlingsvärde per sysselsatt på 659 000 kronor (2012) ger det en nytta på totalt ca 

989 miljoner kronor. 

För att ytterligare kunna beskriva nyttorna för näringslivet har kommunen genomfört workshops 

med olika grupper av företag.  Gemensamt för alla deltagande företag är att man ser 

höghastighetsjärnvägen som en ödesfråga. Ett beslut om en järnväg via Ljungby ger förutsättningar 

att kunna fortsätta att utvecklas, våga investera och att växa. Ett beslut i motsatta riktningen riskerar 

istället, åtminstone under en övergångsperiod, att till och med leda till en sämre tillväxt än om 

diskussionerna om tåg via Ljungby aldrig hade varit aktuella.  Det logistiskt fördelaktiga läget i södra 

Sverige som Ljungby har (korsningen E4:an och väg 25 mellan Växjö – Halmstad), samt vetskapen om 

det sedan länge pågående arbetet med att få en höghastighetsjärnväg förbi Ljungby, är den viktigaste 

anledningen till att många av våra nuvarande företag valt att etablera sig, vågat investera och vågat 

satsa på att växa här. De tidsvinster och den ökande tillgängligheten som höghastighetsjärnvägen för 

med sig innebär nya möjligheter och bättre förutsättningar för företagen i Ljungby med omnejd.  

Väl fungerande samhälle 

För de anställda i företagen är det inte bara anställningen och arbetet i sig som är viktigt. Det krävs 

naturligtvis också att övriga delar i livet fungerar på ett bra sätt för hela familjen. Ett väl fungerande 

samhälle i alla delar blir därmed en angelägenhet även för företagen. I annat fall riskerar man att 

kompetensförsörjningen försvåras.  En fungerande helhet med bra service, attraktivt boende, utbud 

av fritids- och kulturaktiviteter och även möjligheter till fritidsresor betonas av företagen som menar 

att en bra infrastruktur blir en katalysator även för detta.  

Affärsresor  

Affärsresor kommer att bli enklare och snabbare att genomföra. Det gäller såväl affärsresor till 

Kastrup för vidare flyg ut i världen till kunder, leverantörer och samarbetspartners, som resor i 

motsatta riktningen. Även tillgängligheten till Landvetter kommer att förbättras vilket som positivt av 

företagen. En väsentlig del av Ljungbyföretagen arbetar på en global marknad. 

Koncern-interna resor 

Resor inom koncernen underlättas avsevärt vilket betonas av många företag som har kontor och 

arbetsplatser på flera orter både inom och utanför Sverige. Några av våra största företag har t ex 

kontor i både Ljungby, Jönköping, Malmö, Göteborg och Stockholm.  En viktig skillnad utifrån dagens 

koncern-interna resande blir möjligheten att utnyttja restiden till arbete.  

Kompetensförsörjning 

Genom den ökade tillgänglighet som höghastighetsjärnvägen ger upphov till underlättas 

arbetspendling och arbetsmarknaden utvidgas. Tillgång till arbetskraft ökar vilket är en viktig 

förutsättning för tillväxt. Detta gäller för kompetensförsörjning generellt och i synnerhet för vissa 

specialkompetenser t.ex. inom teknikområdet och hälso- och sjukvårdsområdet.  
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Vid tillfälliga toppar i produktionen kan det idag ofta vara svårt att med kort varsel få tag i arbetskraft 

och företagen ser att den ökade tillgängligheten kan bidra till att lösa detta. 

Kompetensförsörjning från utlandet 

Ljungby liksom övriga Småland är ett uppskattat besöksmål för människor i norra Europa. Här 

upplever t.ex. holländare, tyskar, danskar en hög livskvalitet. Många årligen återkommande besökare 

bosätter sig här efter några år. Här finns en potential att rekrytera personal med specialistkompetens 

som det finns underskott av i Sverige. Denna potential ökar avsevärt med en järnväg från Ljungby och 

söderut mot Danmark och vidare till kontinenten. Ett val att bosätta sig och arbeta i t ex Ljungby 

kommer att underlättas med ökande möjligheter att då och då kunna resa hem på ett enkelt sätt för 

att t ex besöka släkt och vänner.  

Forskning och innovationer 

Genom järnvägen kan företagen nå flera lärosäten inom en rimlig tid vilket också lyfts fram av 

företagen. Utveckling av processer, produktion och tjänster kräver ett aktivt forsknings- och 

utvecklingsarbete och nära samarbete med lärosätena. Genom höghastighetståget förbi Ljungby ökar 

möjligheterna till utbyte med högskolorna i Malmö och Jönköping samt Lunds universitet på ett 

mycket påtagligt sätt. 

Nätverkande 

Aktivt deltagande i nätverk och samarbete mellan företag underlättas betydligt då restider kan kortas 

ner. Nätverkande mellan olika företag och mellan företag och lärosäten är enligt företagen en tydlig 

framgångsfaktor hos företag med positiv utveckling och tillväxt. 

Omställning 

Den stora potentialen, enligt Ljungbys företag, är möjligheten att utveckla produktionen genom olika 

tjänster samt startande av nya tjänsteföretag. Den ökade tillgängligheten kommer att underlätta 

omställningen av Ljungby från ganska renodlad industri- och logistikort till en ort med ett mera 

differentierat näringsliv. 

Handeln 

Tillväxt inom industri- och tjänstesektor med fler arbetsplatser och fler arbetstillfällen ger en ökad 

befolkning och därmed ett ökat underlag för handeln som till följd av detta också kan växa. Det är 

konklusionen av den workshop som hållits med representanter för centrumhandeln och 

köpmannaföreningen i Ljungby.  Såväl centrumhandel som externhandeln vid E4:an och väg 25 

förväntas öka kraftigt. Även i anslutning till stationsområdet kommer vissa typer av handel att 

utvecklas, i första hand service för resande men även handel för boende i området. Områdets 

trafiknära läge ger också förutsättningar för en ökad service och handel. Även i det intilliggande 

befintliga verksamhetsområdet och utmed Bolmstadsvägen förväntas en utveckling ske. Flera 

verksamheter som t ex bilförsäljning som idag ligger centralt i Ljungby kommer att kunna 

omlokaliseras till ett läge invid E4:an och stationen. Därigenom frigörs stora centralt belägna ytor 

som kan användas till bostäder, service, kultur och parker. 
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Miljönytta 
Ljungby kommun har valt att inte göra en nedbrytning på kommunal nivå av de nationella resultaten. 

De ytterligare miljönyttor som man tänker sig härrör från tillkommande satsningar på främst 

kollektivtrafiksidan till följd av höghastighetsjärnvägen. Resultatet blir ett trafiksystem överlag ger 

ökade möjligheter till transporter på järnväg, vilket är en del i en hållbar samhällsutveckling. Den 

minskade biltrafiken och ökad tillgång till kollektivtrafik, både genom tåget i sig självt och genom fler 

anslutande bussar lokalt och regional till tågstationen, leder till såväl minskade olycksrisker som till 

minskade utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxider. Tåg är ett energieffektivt transportmedel 

och uppfyller därigenom även mål om energieffektivisering.  

Höghastighetsjärnvägen bedöms bidra positivt till kommunens miljökvalitetsmål om begränsad 

klimatpåverkan, god bebyggd miljö och frisk luft. Indirekt kan även giftfri miljö påverkas. 

En ökning av andelen kollektivtrafikresor på bekostnad av andelen bilresor medför minskade utsläpp 

av växthusgaser och är därför positivt för miljön. Denna överflyttning av biltrafik till kollektivtrafik 

bedöms bli störst på orter där möjligheten att resa med kollektivtrafik förbättras mest. För Ljungby 

innebär höghastighetsjärnvägen en dramatisk förbättrad möjlighet att åka kollektivt, varför denna 

effekt blir väldigt tydlig här. 

Negativa miljöeffekter i form av fysisk påverkan på naturen (störning av vattenbalansen, ingrepp i 

djur- och växtmiljöer etc.) är som störst under byggfasen. Barriäreffekten blir betydligt lägre i US2 än 

i andra föreslagna sträckningar eftersom man i stora delar följer befintlig sträckning av E4:an. Nya 

områden kommer att påverkas av buller, där järnvägen inte går helt parallellt med eller nära E4:an. 

Bullernivån kan bli högre när ett tåg passerar, medan den ekvivalenta ljudnivån från väg sannolikt blir 

lägre när fler transporter flyttas över till järnvägen. 

Om tågbygget uteblir försvinner den negativa lokala effekten av buller och barriäreffekter men utan 

ett ökat utbud av kollektivtrafik kommer troligen transporter med bil att öka, eller ligga kvar på 

samma nivå. Detta skulle vara en nackdel ur ett globalt miljöperspektiv. 

Sammantaget görs bedömningen att de positiva effekterna av en höghastighetsjärnväg i Ljungby, 

samt de omkringliggande infrastrukturinversteringar som förväntas kopplat till denna, överväger de 

negativa effekterna även ur ett miljöperspektiv. 
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Social nytta 
En höghastighetsjärnväg via Ljungby innebär stora satsningar på att skapa nya attraktiva 

bostadsområden. I planeringen är det viktigt att tänka på att få en blandning av upplåtelseformer och 

ett varierat byggande för att olika grupper av människor ska attraheras och bosätta sig i områdena.  

Ökad integration 

Vi vet att blandade boendeformer bidrar till att skapa en socialt sammanhållen stad och att det är där 

människor möter varandra i det dagliga livet som det skapas förutsättning för en god integration. För 

att lyckas är det viktigt att även arbeta aktivt för att skapa en trygg miljö, bra skolor och en god 

allmän service. Viktigt är också att binda samman bostadsområden som idag ligger isolerade från 

varandra och förbättra tillgängligheten.  

Det finns i Ljungby en tydlig ambition att åstadkomma en socialt hållbar stadskärna med en 

stadsmiljö som attraherar boende, besökare, företag och verksamheter och därmed ger goda 

förutsättningar för ekonomiskt hållbar tillväxt. Integrationsfrågan är sedan länge en naturlig del i 

kommunens planering inom alla områden. För att ytterligare förbättra detta arbete har 

kommunstyrelsen nyligen beslutat att ta fram en integrationsstrategi. Det handlar både om ett bra 

mottagande och om integration i vid bemärkelse. 

Gång- och cykelvägar 

Närhet till butiker, förskola, skola och grönområden hör till det som de flesta människor önskar. 

Därför arbetar vi i Ljungby kommun för att det ska finnas tydliga kopplingar och kontinuerlig 

bebyggelse för den gående och cyklande människan mellan stadens olika delar. Förutom att det gör 

vardagen enklare, är det trygghetsskapande och dessutom något som förstärker det sociala kapitalet. 

I studier av gångavstånd till olika aktiviteter används ofta 10 minuters gångtid. Överstiger tiden detta 

mått minskar antalet besök betydligt och de mer långväga transporterna ökar istället.  

Med en förtätning i nära anslutning till centrum och höghastighetsjärnvägen har vi goda 

förutsättningar för att öka in- och utpendlingen men också för att öka intresset att bo, besöka eller 

arbeta i området. Idag har vi en struktur som i stora delar bygger på bilen som färdmedel vilket 

innebär en ojämlikhet i samhället. För att lyckas skapa ett hållbart och jämlikt samhälle kommer det 

därför att krävas en utveckling av cykelbanor och kollektivtrafik inom Ljungby stad. Genom att satsa 

på omkringliggande infrastruktur kan vi skapa ett kollektivtrafiksystem som ger ökad tillgänglighet 

och integration såväl lokalt som regionalt.  
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Restidsisokroner för cykeltrafik till höghastighetsstationen för 2,5 km/7,5 min resp. 5 km/15 min. 
 I princip når man hela Ljungby tätort och utbyggnadsområdet runt den nya stationen. 

En bättre tillgänglighet 

Höghastighetsjärnvägen kommer att innebära att det blir lättare pendla och att arbetsmarknaden 

vidgas både geografiskt och innehållsmässigt. Det kommer i sin tur skapa förutsättningar för 

kommunens invånare att bo kvar på hemorten. Tillgängligheten till utbildning, kultur, nöjen och 

fritidsaktiviteter ökar också för en bredare grupp om man skapar en struktur som inte bygger på 

bilen som färdmedel. God tillgänglighet påverkar en fysiskt aktiv livsstil och har stor betydelse för om 

människor regelbundet är aktiva eller inte. Det finns alltså betydande skäl för att minska bilåkandet 

och satsa på gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik.   
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Stationsläge Ljungby 

Tidigare planering 

Inför arbetet med Sverigeförhandlingen 

föreslår Ljungby en ny station väster 

om E4:an. Stationen ligger i anslutning 

till Bolmstadsvägen och en framtida 

trafikplats med E4:an, vilken blir en 

viktig koppling mellan stationen och 

centrum på ca 1 800 meters avstånd. 

Därmed kommer Ljungbys centrum att 

utvidgas och växa ihop med 

stationsområdet. 

År 2009 gjordes en utredning i Ljungby 

kommun, ”Lokalisering av ny 

järnvägsstation i Ljungby”, i arbetet 

med planering för Europakorridoren. I 

utredningen framgick att stationen bör placeras nära stadens centrala delar vilket ger förutsättningar 

för snabba och tydliga förbindelser. Lika viktigt är ett läge där stationen enkelt går att nå från livliga 

kommunikationsleder, vilket gäller både för biltrafik och för gång- och cykeltrafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag på utformning av stationsbyggnad där expressbussarna anländer. Vy från öster. 
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Åtgärder för att tillgängliggöra stationen lokalt  

 
 Stationens huvudbyggnad och huvudentré ligger på östra sidan om spåret, med en gångbro 

över spåren. 

 Området i anslutning till stationsbyggnaden öster om järnvägsspåret är viktigt för 

upplevelsen av stationsmiljön. Här föreslås en tät bebyggelse med en blandning av bostäder, 

handel och kontor, samt framför stationen en välkomnande park. På så sätt får man en 

levande och attraktiv miljö. 

 I direkt anslutning till stationens entré ska finnas hållplats för stadsbussar och expressbussar 

och cykelparkering. Cykelparkeringen ska inkludera låst cykelgarage med förvaringsskåp, 

laddmöjlighet för elcyklar och cykelpump.  

 Taxistopp, avlämningsplats och korttidsparkering ska finnas framför stationen.  

 Pendelparkering och långtidsparkering med tillgång till laddplatser för elbil föreslås väster 

om spåret.  

 Stationen ska ligga väl synlig från tillfartsvägen, med tydliga siktstråk från Bolmstadsvägen. 

 Bolmstadsvägen utformas mellan centrum och stationen som en stadsmässig gata – med 

planterade träd, gång- och cykelväg, samt kantad av bostadsbebyggelse med inslag av 

verksamheter som kontor, detaljhandel och restauranger. 

 Gång- och cykelvägar som kopplar ihop stationen med centrum och intilliggande 

bostadsområden och verksamhetsområden. 

Riktlinjer för utformning av stationsbyggnaden  

 Stationsbyggnaden ska ha en öppen och inbjudande utformning, som känns både attraktiv 

och trygg. 

 Stationen ska vara uppbyggd så att det är tydligt hur man tar sig till och från tågen, samt att 

övrig service i stationsbyggnaden är enkel att hitta. 

 Kvällsöppna verksamheter som kafé, kiosk eller servicebutik. 

 Byggnaden som helhet ska vara tillgänglighetsanpassad. 

 För att få en trygg miljö är det särskilt viktigt att ytorna kring entréer och rörelsestråk är 

upplysta och väl synliga. 

 I stationsbyggnaden ska det finnas tydlig information om tågavgångar och tidtabeller, samt 

om hur man tar sig vidare till Ljungby centrum och andra resmål.  

Bolmstadsvägen 

En ny trafikplats vid E4:an innebär en direkt anslutning till stationen och också en bättre tillgänglighet 

och entrépunkt till Ljungby centrum, en viktig länk i det lokala gatunätet och mindre genomfartstrafik 

genom centrum. I projekteringen av motorvägen förbi Ljungby förbereds för den kommande 

trafikplatsen. 

Bolmstadsvägen är länken mellan Ljungby resecentrum och höghastighetsstationen. Stråket från 

stadens centrum längs vägen landar vid stationen och den visuella siktlinjen förtydligar kopplingen.  

Samtliga busslinjer trafikerar vägen och busstrafiken förutsätts bli prioriterad. I framtiden kan det gå 

spårbunden trafik på vägen.  

Bolmstadsvägen ges en ny utformning med träd, belysning, gång- och cykelbana och bullerskydd.  

Åtgärderna samordnas med resten av staden, för att ytterligare knyta den nya stationen till 

stadskärnan. Porten till centrum markeras och stärks och de stadsmässiga kvaliteterna ökar.  
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Förslag till ny gestaltning av Bolmstadsvägen. Översiktskarta och gatusektion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med omgestaltningen av Bomstadsvägen är att förbättra för kollektivtrafiks-, gång- och 

cykeltrafikanter att färdas längs med vägen. 

Busstrafik samt gång- och cykeltrafikanter lämnas företräde vid korsande anslutande vägar och 

väjningsplikt gäller för motortrafikanter som korsar vägen. Eventuellt bullerskydd sätts upp vid 

tomtgränser. 

Buss mellan stationen och resecentrum: 

 5 minuters restid för stadsbuss 

 5 minuters bytestid mellan stadsbuss och tåg 

Stadsbussarna 

I och med att en järnvägsstation byggs i Ljungby kommer resandemönstren att förändras både till 

och från Ljungby och inom staden. Detta kommer att ställa nya krav på utbudet och utformningen av 

kollektivtrafiken i staden. Stadsbussarna behöver därför anpassas till en ny trafiksituation med en 

järnvägsstation i Ljungby.  
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Ljungbys nya resecentrum som invigdes 2014. Bild: Arkitektbolaget 

Stadsbussarnas nya upplägg utgår från att det istället för en nod blir två noder för kollektivtrafiken, 

bussterminalen i centrum och stationen väster om E4:an. För att stadsbussarna ska bli så effektiva 

som möjligt ska samtliga föreslagna linjer passera båda dessa noder. På så sätt blir det ett bra utbud 

av bussar mellan 

stationen och de 

centrala delarna av 

Ljungby. 

Två linjer går från 

stationen till 

verksamhetsområdena 

(befintliga och 

planerade) längs med 

E4:an norrut respektive 

söderut från stationen 

och vidare till 

bussterminalen i 

centrum. Dessa linjer 

går främst som 

pendlingsbussar i 

halvtimmestrafik på 

morgon och kväll.  

De övriga två linjerna 

går raka vägen mellan 

stationen och 
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bussterminalen och därefter vidare genom bostadsområdena i den östra delen av Ljungby. Dessa 

busslinjer går hela dagen i anslutning till tågens ankomst och avgång. Detta innebär att de båda 

busslinjerna kan gå en gång i timmen mellan kl. 05 och 22 samt mellan stationen och bussterminalen 

två gånger i timmen. 

Busslinjerna kopplas till tågen och expressbussarna vid stationen respektive bussterminalen och 

anknyter tidsmässigt till deras tidtabeller. För stadsbussar i anslutning till tågstationen ska väntetiden 

vara max 5 minuter före och efter tågankomst. 

  



31 
 

Enighet och ambitioner 
Att beräkna vilka framtida nyttor som uppstår vid investeringar i transportinfrastruktur i den 

storleksordning som en ny höghastighetsjärnväg genom södra Sverige innebär, är förknippat med 

stora svårigheter. Det finns ingen jämförbar satsning i modern tid i Sverige att dra slutsatser från. Det 

är inte självklart att de samband som gällt historiskt är de samma idag vad gäller hur en ökad 

tillgänglighet i form av nya höghastighetsjärnvägar påverkar samhällsutvecklingen. Den erfarenhet 

som finns av tidigare järnvägsutbyggnad i Sverige är att de städer som blev utan järnvägs-

anknytningar i mitten av 1800-talet, växte betydligt långsammare än de som fick en 

järnvägsanslutning. Detta har genomslag än idag då dessa städer och orter fortfarande har en 

betydligt lägre tillväxt även om de initialt hade samma tillväxtförutsättningar. 

Initiativ och politisk vilja 

De orter som kommer att ha en station på den nya höghastighetsjärnvägen kommer får en stor 

potential för tillväxt. Men det kommer inte att ske med automatik och inte heller utan att kommun 

och region aktivt bidrar till detta. En avgörande faktor kommer att vara vilka andra initiativ, 

aktiviteter och investeringar som städer, kommuner och regioner gör i samband med satsningar på 

transportinfrastrukturen. I den tyska staden Montabaur har samhällsutvecklingen och tillväxten efter 

färdigställandet av höghastighetsjärnvägen mellan Köln och Frankfurt, varit mycket hög medan t ex 

Limburg, en stad med ungefär samma förutsättningar, inte alls fått samma positiva utveckling. 

Skillnaden förklaras av medvetna politiska beslut och satsningar i Montabaur, på anknytande 

infrastruktur, bostadsområden, handels- och industriområden, kultur- och fritidsanläggningar samt 

satsningar på god service åt medborgarna.  

I Ljungby kommun finns en bred uppslutning och samstämmighet om vikten av kommunala och 

regionala satsningar som kan förstärka och understödja den positiva samhällsutveckling som en 

höghastighetsjärnväg, med station i Ljungby, har potential att leda till. Detta har också en stark 

förankring hos näringslivet och kommuninvånarna. Samtliga partier i kommunfullmäktige har tagit 

fram en vision om hur man vill att kommunen ska utveckla sig på lång sikt. Denna utgår från Ljungby 

kommun som en del i Entreprenörsregionen, i Sverige, i Europa, i världen. Näringslivet i kommunen 

är redan idag i mycket stor utsträckning globaliserat och det finns en stor potential för en fortsatt 

tillväxt. 

Framtidsvision 

I ett visionsarbete med Ljungby kommuns fullmäktigeförsamling 2015-06-15 har en politisk vision 

tagits fram som bland annat innebär satsningar på Ljungby högskolecentrum med nya inriktningar på 

högskole- och yrkeshögskoleutbildningar, kultur och fritidsliv med aktiviteter över hela året, 

innovativa boenden, halverad biltrafik till förmån för utbyggd kollektivtrafik, kraftiga satsningar på 

utveckling av upplevelseturism. Vidare ska Ljungby kommun år 2035 vara landets främsta kommun 

när det gäller förskolor och skolor. Kommunikationerna inklusive järnvägen ska göra Ljungby till den 

mest lättbesökta kommunen i landet. Arbetslösheten ska vara lägst i landet. Det finns ett 

ambulerande servicesystem för de som bor utanför tätorterna när det gäller alla kommunala 

tjänster. Ån Lagan är i centrum av stadsbilden. Jordbruket lever kvar och gör kommunen 

självförsörjande på lantbruksprodukter. Ljungby ska vara yrkeshögskolevärldens Lund och det finns 

ett vattenforskningsinstitut i kommunen. Det finns ett brett utbud av jobb och utbildningar som 

säkerställer näringslivets och den offentliga sektorns kompetensförsörjning. 
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Det perfekta läget 

Ljungby ligger i skärningspunkten E4:an (Stockholm-Helsingborg) och väg 25 (österut mot 

Växjö/Kalmar och västerut mot Halmstad). Logistiskt är detta ett mycket fördelaktigt läge. Ett läge 

som med en komplettering med en ny höghastighetsjärnväg gör Ljungby till det perfekta läget. 

Dessutom har Ljungby kommun exploateringsmöjligheterna, tillväxtmöjligheterna, ambitionerna och 

viljan. Ljungby i stråket Jönköping, Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, Hässleholm (Raka spåret) som enligt 

Trafikverkets analyser är den dragning av höghastighetsjärnvägen som beräknats ge den bästa 

samhällsekonomiska nyttan. Det är den kortaste, snabbaste, miljövänligaste och billigaste av de 

diskuterade alternativen till sträckning mellan Jönköping och Malmö. Dessutom skapas inte 

ytterligare en barriär genom landskapet vilket blir följden av en östlig dragning. Ljungby kommun är 

beredd att bidra med investeringar och de kompletterande åtgärder som krävs för att nyttan av 

höghastighetsjärnvägen ska bli maximal. 

Kontaktperson för Ljungby kommun 

Roland Eiman 
Kommunchef 
roland.eiman@ljungby.se 
Tel. 0733-73 91 12 

mailto:roland.eiman@ljungby.se
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1) INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Regeringen beslutade vid sammanträde den 1 juli 2014 om direktiv för utredning av 
ny infrastruktur. Syftet med direktiven är att möjliggöra en snabb utbyggnad av 
stambanor för höghastighetståg (HHT), ökad tillgängligheten och ökat bostadsbyg-
gandet i storstadsregionerna. Direktiven genomförs som en förhandling om medfi-
nansiering, kallad Sverigeförhandlingen, där kommuner, regioner, landsting och pri-
vata aktörer kan påverka. Sverigeförhandlingen tar utgångspunkt i de nyttor som 
investeringarna förväntas resultera i, vilket kommer utgöra grund för prioritering och 
medfinansiering. Genom Sverigeförhandlingen vill regeringen nå ett helhetsper-
spektiv för att transportsystemet ska stärkas, arbetspendlingen underlättas och bo-
stadsbyggandet öka. Ett ökat bostadsbyggande pekas ut som avgörande för att 
storstadsregionerna ska vara fortsatt attraktiva och bidra till hela Sveriges tillväxt 
och konkurrenskraft. 

Ljungby kommun vill med hjälp av WSPs konsulter genomföra fördjupade analyser 
av de sex nyttor som Sverigeförhandlingen har identifierat: 

1. Bostadsnyttor 

2. Restidsvinster/resenärsnyttor 

3. Arbetsmarknadsnyttor 

4. Näringslivsnyttor 

5. Miljönyttor 

6. Sociala nyttor 

1.2 Utrednings- och jämförelsealternativ 

Jämförelsealternativ (JA)  
Ljungby har i dagsläget inte någon järnvägstrafik varför kollektivtrafikförsörjningen 
främst sker med lokala och regionala bussar. Anslutning till tåg mot Malmö-
Stockholm- Borås/Göteborg- Kalmar/Karlskrona sker via bussar till Alvesta, Halm-
stad, Värnamo och Älmhult. Om inte höghastighetsjärnvägen förläggs via Ljungby, 
med en station där de interregionala snabbtågen stannar, gör kommunen bedöm-
ningen att kommunen och regionen inte kommer att utvecklas i samma utsträckning 
som annars skulle vara fallet.  Kommunen har en positiv näringslivsutveckling och 
har under de senaste åren haft en befolkningsökning. Bostadsbyggandet är för när-
varande relativt begränsat, men flera projekt kommer att byggstartas under 2015-
2017. Flera nya handelsetableringar har gjorts under 2015. Utbyggnaden av E4 till 
motorväg förbi Ljungby kommer att göra kommunen mer attraktiv för lager- och lo-
gistikföretag. Utpekat investeringsbehov i omkringliggande infrastruktur som er-
fordras i samband med en höghastighetsstation kommer inte till stånd i samma ut-
sträckning, varför kollektivtrafiken inte kommer att utvecklas i önskvärd riktning. 
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Utredningsalternativ (UA)  
Nya Ljungby Station kommer att trafikeras med snabba regionaltåg i 250 km/h, vil-
ket tillsammans med investeringar i omkringliggande infrastruktur samt utveckling 
av busstrafiken ger möjlighet till ett betydligt effektivare kollektivtrafiksystem som 
maximalt utnyttjar höghastighetsbanans potential. Mot bakgrund av detta bedömer 
kommunen att befolkningen kan växa markant och att antalet arbetsplatser kommer 
att öka. Detta motiverar i sin tur ett större bostadsbyggande – såväl i direkt anslut-
ning till höghastighetsstationen och i stadskärnan som i attraktiva naturnära lägen, 
främst vid sjön Bolmens västra strand. Pendlingsmöjligheterna kommer i och med 
utbyggnaden av höghastighetsbanan och satsningar på övrig anslutande infrastruk-
tur att radikalt förbättras, vilket ger en avsevärt större arbetsmarknadsregion. 

1.3 Samband mellan olika nyttor 
Förenklat kan man säga att restidsnytta, miljönytta och social nytta, samt eventu-
ella dynamiska effekter, är nyttor som går att summera. De övriga nyttorna som 
Sverigeförhandlingen har specificerat överlappar varandra. De uttrycker alla res-
tidsnyttan, fast i en annan dimension, se Figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Överlappande nyttor 

De förbättringar av transportsystemet som tillfaller resenärerna uttrycks i form av 
restidsnytta. Att resenärerna upplever förbättringar beror på att det antingen går 
snabbare, blir billigare eller blir enklare att genomföra resor, eller på grund av en 
kombinationer av dessa. Effekten av de olika komponenterna vägs sedan samman 
och värderas i monetära termer. Den monetära värderingen av förbättringen utgör 
restidsnyttan, som även kallas konsumentöverskott. Den teoretiska litteraturen om 
restidsnyttor visar att effekten på markvärdena av en förbättring i transportsystemet 
maximalt kan motsvara nuvärdet1 av restidsnyttan.  

 

 

                                                   
1 Nuvärdet är en sammanvägning av restidsförbättringar över en längre tidsperiod 
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Restidsförbättringarna innebär att hushållen och arbetskraften får ökad tillgänglighet 
till arbetsplatser, utbildning, service etc. Företagen får ökad tillgänglighet till arbets-
kraft, leverantörer, kunder etc. Denna ökade attraktivitet är drivkraften för hushåll 
och företag att söka lokalisera sig i områden som har eller förväntas få goda trafik-
förbindelser. Lokaliseringstrycket innebär en större efterfrågan i områden som har 
fått ökad attraktivitet och tar sig uttryck i omlokaliseringar av befolkning, sysselsätt-
ning och företag. Detta innebär i sin tur stigande fastighetsvärden, vilket bland annat 
kan avläsas på bostadsmarknaden. 

Näringslivs- och arbetsmarknadsnyttans omfattning beror på i vilken mån åtgärden i 
transportsystemet underlättar för pendling och för näringslivets resor. Näringslivs-
nyttan och arbetsmarknadsnyttan illustreras med mindre cirklar i figuren ovan. Detta 
eftersom företag och arbetskraft bara tillgodogör sig en del av tillgänglighetsförbätt-
ringen. I de fall arbetsmarknadseffekter används för att beskriva och kvantifiera so-
ciala nyttor kan det förekomma överlappningar mellan arbetsmarknadsnyttor och 
sociala nyttor.  

Av Sverigeförhandlingens nyttor skiljer sig de sociala nyttorna från övriga genom att 
effektsambanden inte är lika väl genomlysta. Effektsamband innebär att det finns 
kunskap om orsak och verkan samt storleken på effekten. Om en transportårgärd 
leder till att restidsuppoffringen minskar med till exempel 10 procent, kan det finnas 
resultat som visar att detta generellt leder till en ökning av resandet med till exempel 
3 procent. De sociala nyttorna baseras i en del fall på att transportåtgärden leder till 
en tillgänglighetsförbättring som gör det möjligt att nå nya målpunkter, utan att vi 
säkert kan säga något om huruvida de som får del av möjligheten verkligen tar den i 
anspråk. Det är bland annat denna omständighet som gör det svårt att kvantifiera 
sociala nyttor.  

Miljönyttan av en transportåtgärd utgörs av samhällets värdering av effekten på mil-
jön. Åtgärder i transportsystemet kan ge en rad effekter på miljön. De kan upp-
komma under byggtid, när trafikeringen har startat och i samband med att infra-
struktur avvecklas. När det gäller miljönytta finns tillräcklig kunskap för att uttrycka 
vissa av effekterna i kronor och ören. Den bästa kunskapen finns om transporternas 
bidrag till de miljöproblem som har att göra med utsläpp av avgaser.  

Åtgärder i transportsystemet kan även leda till dynamiska effekter. Där sådana 
finns, uppkommer de ofta efter en viss tidsfördröjning. Ett exempel är så kallade 
agglomerationseffekter på arbetsmarknaden som på sikt leder till produktivitetsök-
ningar i företagen och en ökad tillväxt i ekonomin. Skillnaden i detta fall mellan den 
dynamiska effekten och övriga effekter på arbetsmarknad och näringsliv är att det i 
det förra fallet handlar om synergier medan det i det senare fallet handlar om omlo-
kalisering. 
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2) METODBESKRIVNING FÖR 
BERÄKNING AV NYTTOR 

2.1 Sverigeförhandlingens kalkyler 
En förutsättning för att göra samhällekonomiska kalkyler är att förståelse finns för 
vilka effekter en åtgärd för med sig och vilket ekonomiskt värde dessa effekter har. 
Det finns en mängd olika prognosmodeller att använda sig av, som alla har olika för- 
och nackdelar. Sverigeförhandlingen har valt att använda sig av modellerna DYN-
LOK och SAMLOK i sina kalkyler för beräkning av samhällsekonomiska nyttor vid 
den etablering av höghastighetståg som man ser framför sig inom en tjugoårspe-
riod. Sampers och Samkalk har ingått som delmodeller i SAMLOKs beräkningar. 
Nedan följer en översiktlig beskrivning av viktiga beståndsdelar och utgångspunkter 
för respektive modell.  

Sampers och Samkalk 
Sampers är en trafikprognosmodell som huvudsakligen beräknar trafikutveckling 
och trafikvolymer. Sampers har många användningsområden men är särskilt lämp-
lig för att analysera förändringar i trafikutbudet, vilket omfattar effekter av ökad has-
tighet på järnväg så som exempelvis ett höghastighetstågsbygge. Modellsystemet 
kan användas både på regional och på nationell nivå för att göra olika slags trafik-
prognoser. 

Samkalk är en delmodul till Sampers, som används för att räkna ut de samhälseko-
nomiska effekter som uppstår av olika åtgärder t.ex. konsumentöverskott, restider, 
driftskostnader för kollektivtrafik, biljettpriser m.m. Samkalk tar med andra ord fram 
det monetära värdet av en potentiell åtgärd samt andra absoluta värde som t.ex. 
koldioxidutsläpp.  Kalkylen baseras på data från resvaneundersökningar. Resultatet 
kan delas upp på olika ärenden, t.ex. tjänste-, arbets- eller privatresor. Dessutom 
kan beräkningarna ske för korta eller långa avstånd samt på olika geografiska ni-
våer. 

I huvudsak beräknar Sampers fram prognoser över antal resande i två scenarier, ett 
utredningsalternativ (UA) och ett jämförelsealternativ (JA). Samkalk används sedan 
som kalkylverktyg för att värdera skillnader i resultatet i fråga om restider, reskost-
nader, utsläpp, trafikolyckor och slitage samt gör en bedömning av om åtgärden är 
samhällsekonomisk lönsam.  

SAMLOK 
SAMLOK är en modell för att uppskatta hur åtgärder i transportsystemet genom för-
ändringar av tillgängligheten påverkar befolkning, sysselsättning, inkomster och 
markvärden på kommunal nivå. Modellens grundval är att företagens lokalisering 
påverkas av tillgängligheten till arbetskraft, och att arbetskraftens lokalisering, lik-
som de förvärvsarbetandes inkomster, påverkas av tillgängligheten till arbetsplatser. 
Därutöver påverkas arbetsplatsernas (företagens) lokalisering av restiden till närm-
aste storstad och arbetskraftens (hushållens) lokalisering påverkas av restid till reg-
ionalt centrum och närmaste storstad. Modellens centrala samband illustreras i Fi-
gur 2 nedan. 
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Figur 2. Översikt SAMLOK-modellen 

Överst till vänster i figuren visas det enkelriktade dataflöden från Sampers av gene-
raliserade transportkostnader (GK). I figuren står det ΔGK vilket betyder att det är 
förändringen av GK mellan modellens JA och UA som utnyttjas i beräkningen. Med 
GK skapas mått på tillgänglighet eller en beräkning av marknadspotentialen (MP) 
som sedan är drivkraften i SAMLOKs olika delmodeller.  

Det tar olika lång tid för de olika processerna att verka ut och det finns en dynamik 
mellan arbetskraft och arbetsplatser där dessa ömsesidigt påverkar varandra över 
en längre period. En anpassning av markpriser (markvärden) antas ske snabbare, 
eller till och med inträffa redan innan åtgärderna i transportsystemet har genomförts. 
Det betyder att förväntningar om en förbättrad tillgänglighet kan realiseras i ökade 
markpriser. De effekter på markpriser (markvärden) som modelleras i SAMLOK av-
ser dock effekter på längre sikt, ca 20 år.   

För Sverigeförhandlingen användes SAMLOK för att räkna fram nyttor i form av 
ökad tillgänglighet till arbetsplatser, sysselsättning, arbetsinkomst och markvärde.  

DYNLOK 
DYNLOK är en förkortning som står för ”dynamisk lokaliseringsmodell” och syftar till 
att prognostisera potentiella effekter med avseende på antal sysselsatta, tillväxt i 
lönesummor och ökade förädlingsvärden (BRP).  DYNLOK kan övergripande besk-
rivas utifrån två utgångpunkter. För det första, att arbetsmarknader påverkas av 
kopplingen till funktionella regioner. En funktionell region definieras som ett geogra-
fiskt område som har en gemensam arbetsmarknad, bostadsmarknad, marknad för 
handel och service och gemensamma mötesplatser. Med andra ord ett område som 
kan betraktas som ekonomisk och socialt integrerat. En introducering av höghastig-
hetsbanor i den svenska ekonomin förväntas enligt denna utgångspunkt leda till att 
regionala marknader och arbetsmarknader integreras när restider förkortas.  
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Den andra centrala utgångspunkten för modellen är människors pendlingsbenägen-
het. I Sverige uppskattas den mest acceptabla restiden mellan bostad och arbets-
plats ligga mellan 15 och 50 minuter. Denna relation, samt tillgänglighet till arbets-
platser, utnyttjas i DYNLOK-modellen för att räkna fram prognoser av förväntade 
effekter i form av förändringar i tillgänglighetsförhållanden, som i sin tur påverkar 
pendlingsmönster och integrationseffekter.  

Figur 3 visar hur utgångspunkterna för modellen hör ihop. Ett självförstärkande ut-
vecklingsförlopp drivs av tillgänglighetsförbättring och ekonomisk integration mellan 
geografiska marknader. 

  

 
Figur 3. Översikt DYNLOK-modellen 

För Sverigeförhandlingen användes DYNLOK för att räkna fram nyttor i form av 
ökad arbetskraftstillväxt, sysselsättning, bruttonationalprodukt och lönesumma. 

Till skillnad från SAMLOK genomförs inte en simultan bestämning av lokaliseringen 
av befolkning och sysselsättning. DYNLOK beräknar istället befolkning och syssel-
sättning separat. Ytterligare en skillnad är att DYNLOK-modellens tillgänglighets-
mått baseras på enbart bilrestider, medan SAMLOK-modellen använder Sampers 
som inkluderar även restider med kollektiva färdmedel. Dessutom räknas tillväxtef-
fekter på indirekt väg. SAMLOK å andra sidan använder separat skattade inkomst-
ekvationer för beräkning av tillväxteffekter. Ett annat sätt som DYNLOK skiljer sig 
från SAMLOK på är att inkomsteffekterna i DYNLOK är beräknade med avseende 
på bruttoregionalprodukt samt antal tillkommande eller försvinnande arbetstillfällen, 
vilket i princip tillgodoräknar regionernas medellön för varje nytt arbete.  

Övergripande har DYNLOK och SAMLOK det gemensamt att båda betraktas som 
prognosticerande modeller som beräknar lokaliseringseffekter. Den största skillna-
den är att SAMLOK kan betraktas skildra bredare ekonomiska nettoeffekter på ar-
betsmarknaden medan DYNLOK delvis beskriver regionalekonomiska omfördel-
ningseffekter men som inte nödvändigtvis utgör en nettoeffekt för hela riket.  
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2.2 Bostadsnytta  
Jämfört med beräkningar av andra nyttor och samhällsekonomiska analyser (CBA) 
finns inte utvecklade modellpaket (exempelvis SAMPERS/Samkalk) för beräkningar 
av hur ökad tillgänglighet påverkar bostadsmarknaden och vilka nyttor som olika 
aktörer kan få av detta. Utifrån analyser av bostadsmarknadens attraktivitet i olika 
lägen vet vi dock vad som höjer betalningsviljan för bostäder och därmed kan vi 
göra schablonmässiga beräkningar av hur marknadsvärdena påverkas av ökad till-
gänglighet.  

Det är den ökade attraktiviteten i ett givet område som påverkar möjligheten att 
bygga fler bostäder där. Produktionskostnaden för att bygga är ungefär densamma 
oavsett läge (viss ökad kostnad uppkommer dock t.ex. vid infill-projekt på små ytor 
och trånga marginaler, industrimark som kräver sanering etc.). Det är därför betal-
ningsviljan för nyproduktion i olika lägen som är avgörande. Om kvoten mellan pri-
set på en ny bostad och produktionskostnaden för densamma (Tobins Q) överstiger 
1,0 är det i praktiken lönsamt att bygga. Allt bostadsbyggande i Sverige idag sker på 
marknadens villkor (även byggandet av hyresrätter av allmännyttans aktörer). Vi 
utgår därför från marknadsvärdet av nyproduktion idag och jämför det värdet med 
den ökade attraktivitet som tillförs när tillgängligheten till platsen förbättras. Vi gör 
således ingen framskrivning av marknadsvärdena. Nyttoberäkningen blir relativ. 

 

 
Figur 4. Ingående faktorer vid beräkningar av bostadsnytta  

Platsen motsvarar influensområdet. Från en spårstation räknar man i regel med ett 
influensområde på 1000 meter. Det är inom detta avstånd som markvärden av en 
spårstation beräknas uppstå. Om platsen redan tidigare varit tillräckligt attraktiv för 
bostadsbyggande blir nyttoeffekterna små eller försumbara – både för att det sanno-
likt redan är mycket byggt där och för att markvärdena redan är höga. För att ökad 
tillgänglighet ska ha betydelse för boendes bedömning av attraktiviteten i ett område 
måste den påverka möjligheten att resa och nå intressanta platser på kortare tid. 
Det är inte tillgängligheten till spåret i sig som är intressant, utan vad den utökade 
trafikeringen innebär för de boendes möjlighet att framför allt nå fler arbetsplatser på 
kortare tid.  

Det mått som vi använt vid flera studier och som har störst effekt på möjligheten att 
bygga flerbostadshus är antalet arbetsställen som nås inom 20-30 minuter med kol-
lektivtrafik. Om dessa möjligheter förstärks väsentligt genom trafikeringsförutsätt-
ningarna, ökar också attraktiviteten av platsen som bostadsort. 
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Begränsningar för möjlig ny bebyggelse nära spårstationer infaller också vid mark-
brist – all mark är redan i anspråkstagen, till detta kommer möjliga buller- och andra 
miljöbegränsningar. 

Markpriset ingår i vår beräkning av de totala produktionskostnaderna (som ställs i 
relation till värdet av en ny bostad). Beräkningen är således oberoende av markä-
gare. Nettonyttan som uppstår per bostad är intäkter minus totala produktionskost-
nader (inkl. mark) för exploatören. 

Nuvärden för de ekonomiska parametrarna avseende bostäder beräknas utifrån en 
analys av fastighetsvärden idag och ställs i relation till framtida exploateringsnetton, 
givet fullt utbyggda alternativ avseende såväl HHT som övriga tillgänglighetsförbätt-
ringar. 

2.3 Restidsnytta  
I trafikanalyser brukar restid beräknas med hjälp av så kallad generaliserad kostnad 
(GK). Den generaliserade kostnaden är lika med resenärens uppoffring i form av tid, 
pengar och övrigt i form av till exempel dålig resekomfort. I reseuppoffringen för kol-
lektivtrafik ingår vanligtvis promenadtid till hållplats eller station, väntetid, restid i 
fordonet, eventuell försenings- och bytestid. Dessa faktorer vägs samman till en 
viktad restid (reseuppoffring). Eftersom resenärerna upplever vänte-, bytes- och 
promenadtid som mer betungande än restid, ges dessa en större vikt. De vikter som 
används är 1 för promenad- och åktid, 2 för väntetid och 3,5 för försening (ASEK 
5.2)2. 

För att kunna uttrycka tid i monetära termer används tidsvärden. Dessa varierar ef-
ter syftet med resan, färdmedel och reslängd. Tidskänsliga resor (exempelvis resor 
till arbetet) har ett högre tidsvärde än resor som görs på fritiden (se Tabell 1). 

 

Tabell 1. Värdering av restid regionala resor, real prisnivå år 2030 i 2010 års 
penningvärde. (Källa: ASEK 5.2) 

 
Tåg (kr/h) Buss (kr/h) Bil (kr/h) 

Tjänsteresa 247 291 291 

Arbets-/ skolresa 99 76 124 

Övriga ärenden 76 47 84 

 
  

                                                   
2 ASEK 5.2 = Rekommendationerna för samhällsekonomiska analyser 
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2.4 Arbetsmarknadsnytta 
Arbetsmarknadsnyttorna uppkommer som en effekt av förbättrad tillgänglighet för 
pendlingsresor. Effekten har beräknats med hjälp av verktyget SAMLOK som är en 
modell för att uppskatta hur åtgärder i transportsystemet genom förändringar av till-
gängligheten påverkar bland annat befolkning och sysselsättning (WSP 20153). 
Bland påverkansfaktorerna ingår restiden till närmaste storstad och regionalt cent-
rum.  

SAMLOK utgår från statistiska samband mellan förändrad tillgänglighet och syssel-
sättning. Modellen beräknar den potentiella arbetsmarknadsförändringen till följd av 
en tillgänglighetsinvestering på kommunnivå med utgångspunkt i den generali-
serade kostnaden för alla resor mellan de olika kommunerna. 

Modellen beräknar antalet nya arbetsfällen på kommunnivå, men sätter inget mone-
tärt värde på de tillkommande arbetsplatstillfällena. Detta för att SAMLOK endast 
beräknar positiva effekter av tillgänglighetsförändringar och en del av effekten beror 
på omlokalisering. Effekten på sysselsättningen uppkommer under ett antal år efter 
färdigställande av transportåtgärden. Den redovisade sysselsättningsökningen är en 
engångseffekt. I analyserna som redovisas här antas att hela effekten uppkommer 
år 2035. 

Metod för värdering av arbetsmarknadsnytta 
När redovisningen görs på kommunnivå går det att bortse från eventuell dubbelräk-
ning av omlokalisering. Detta möjliggör värdering. Det tidigare resonemanget om 
sambandet mellan konsumentöverskottet (mätt som restidsnytta) och andra nyttor 
visade att värdet av restidsförbättringen speglas även på arbetsmarknaden. Det 
innebär att värdet på arbetsmarknaden inte kan överstiga nuvärdet av konsumentö-
verskottet. 

Ett sätt att värdera ny sysselsättning är att använda förvärvsinkomsten. I den reg-
ionalekonomiska statistiken finns uppgifter om lönesumma per kommun och antal 
förvärvsarbetande. Genom att beräkna lönesumma per förvärvsarbetande går det 
att få fram en genomsnittlig bruttolön per sysselsatt och kommun. De nya arbetstill-
fällena värderas således med den inkomst som tillfaller individen plus skatteinbetal-
ningen. 

2.5 Näringslivsnytta 
Genom investeringar i infrastruktur får företagen bättre tillgänglighet till leverantörer, 
kunder och arbetskraft. Det ger möjligheter till ökat förädlingsvärde. Med förädlings-
värde avses nettot mellan värdet av produktionen av en vara eller tjänst och värdet 
av levererade insatsvaror som behövs för produktionen. Ett ökat förädlingsvärde 
genereras både för befintliga företag och för företag som väljer att lokalisera sig i 
anslutning till den nya infrastrukturen. 

                                                   
3 WSP (2015) Anderstig, C., Berglund, S. och Isberg, U. (2015) Regionalekonomiska analyser av Sve-
rigebygget, Bakgrund, modell och resultat. Rapport WSP 2015-05-27. 
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Metod för värdering av näringslivsnytta 
I underlagsrapporten från Högskolan i Jönköping (JIBS4) redovisas en metod som 
antar att: ”en förväntad tillväxt i produktionsvärden kan förklaras med utvecklingen 
av jobb. Vi utgår från de förädlingsvärden per sysselsatt som finns i berörda kom-
muner (2013 års värden och prisnivå) och gör därefter en uppskattande beräkning 
som visar en förväntad ekonomisk tillväxt (som då uttrycks i 2013 års prisnivå) för 
ett typiskt år.”  (JIBS s. 23) De förenklingar metoden innebär är att produktivitet och 
näringslivsstruktur antas vara oförändrade. ”Detta innebär att vi antar att tillkom-
mande jobb och arbetskraft liknar den typ av jobb och arbetskraft som finns i re-
spektive kommun basåret 2013”. (ibid) 

Genom att beräkna förädlingsvärde per tillkommande arbetstillfälle och kommun 
kan således även nyttorna för näringslivet uppskattas. Detta med hjälp av beräk-
ningen av antalet nya sysselsatta (jobb) per kommun (se avsnittet om arbetsmark-
nadsnyttor). Beräkningen avser värdera förändringar av produktion. Av samma skäl 
som arbetsmarknadseffekten har vi att göra med en engångseffekt som antas upp-
komma momentant år 2035. 

Näringslivsnyttan beräknas som effekten på produktionen värderat med förädlings-
värden som tillkommer genom ökningen av antalet sysselsatta. Ett ökat förädlings-
värde genereras både för befintliga företag och för företag som väljer att lokalisera 
sig i anslutning till den nya infrastrukturen. Även denna nytta illustrerades inled-
ningsvis som en delmängd av konsumentöverskottet. 

En exploateringsnyttoanalys motsvarande den för bostäder görs också för lokaler. 

2.6 Miljönytta 
Åtgärder i transportsystemet har en rad effekter på miljön. De kan uppkomma under 
byggtid, när trafikeringen har startat och i samband med att infrastruktur avvecklas. 
Det finns relativt mycket kunskap om transportsystemets påverkan på miljön, men 
för att göra en bedömning av miljöeffekter behövs ett detaljerat underlag. Detta ef-
tersom många effekter beror på var den nya infrastrukturen dras. Det kan vara stora 
skillnader mellan två närliggande dragningar. En del av de lokala effekterna är såd-
ana att de är genuint svåra att värdera. Ett exempel är så kallade intrångseffekter. I 
planeringsunderlagen för ny transportinfrastruktur som Trafikverket tar fram ingår 
dokumentet ”Samlad effektbedömning” (SEB). Av de miljöeffekter som ingår i SEB 
värderas endast ett fåtal monetärt.  

Metod för värdering av miljönytta 
Trafikanalyserna ger underlag för hur resandet påverkas. I analyserna av restids-
vinster ingår beräkningar av överflyttningen mellan färdmedel. Miljönytta kan såle-
des beräknas för åtgärder som ger förbättringar i kollektivtrafiken. Med utgångs-
punkt i beräknad överflyttning till kollektivtrafik är ett första steg att beräkna minskat 
antal kilometer med bil. Detta ger underlag för att beräkna miljöeffekten och värdera 
miljönyttan. 

 

                                                   
4 JIBS (2015) Klaesson, J., Pettersson, L. Höghastighetsbanornas betydelse för reg-ional utveckling, 
Jönköping maj 2015 
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Den positiva miljöeffekt som uppkommer av att antalet kilometer med bil minskar 
värderas enligt ASEK 5.2. Vinsten per bilkilometer som kan undvikas består av 
minskade koldioxidutsläpp och andra luftföroreningar samt minskat buller i tätort och 
hamnar på 0,46 kr per fordonskilometer (se Tabell 2) . 

 

Tabell 2. Värdering av miljönyttor, kronor per fordonskilometer för genom-
snittlig personbil (2010 års prisnivå). Källa: ASEK 5.2 

Luftföroreningar 0,06 kr/fordons-km  

Koldioxid (CO2) 0,23kr/ fordons-km 

Buller tätort 0,17 kr/ fordons-km 

Summa 0,46 kr/ fordons-km 

 

Miljönyttor för HHT-stationer kan estimeras genom att relatera överflyttningseffekter 
som uppstår i berörd kommun till effekterna och den samhällsekonomiska värde-
ringen på nationell nivå. I metoden ligger ett implicit antagande om att resor från 
berörd kommun är avståndsmässigt lika resor från andra områden. Underlaget för 
att fördela resorna finns i Trafikverkets trafikanalys av HHT och utgår från den totala 
effekten av bansträckningen i de olika alternativen. I den samhällsekonomiska vär-
deringen på nationell nivå ingår överflyttning till HHT från både bil och flyg. 

2.7 Social nytta 
Av Sverigeförhandlingens nyttor skiljer sig de sociala nyttorna från övriga genom att 
effektsambanden inte är lika väl genomlysta. Effektsamband innebär att det finns 
kunskap om orsak verkan och storleken på effekten. Om en transportårgärd leder till 
att restidsuppoffringen minskar med till exempel 10 procent, kan det finnas resultat 
som visar att detta generellt leder till en ökning av resandet med till exempel 3 pro-
cent. De sociala nyttorna baseras i en del fall på att transportåtgärden leder till en 
tillgänglighetsförbättring som gör det möjligt att nå nya målpunkter, utan att vi säkert 
kan säga något om de som får del av möjligheten verkligen tar den i anspråk. Det är 
bland annat denna omständighet som gör det svårt att kvantifiera sociala nyttor.  

Malmökommissionens omfattande forskningsrapport Malmös väg mot en hållbar 
framtid samt Stockholmsförhandlingens rapport, Socialt Kapital fokuserar på hur 
man kan mäta vilka sociala nyttor som generas av att invånarna får en ökad till-
gänglighet i form utav förbättrade transporter. Dessa dokument är en del av det ar-
bete som pågår för att fånga sociala nyttor och beskriva dem. Genom exempelvis 
en multikriterieanalys kan man betygsätta och kvalitativt värdera hur åtgärder i 
transportsystemet påverkar olika sociala faktorer. 

Metod för värdering av social nytta 
I avsaknad av gängse metoder för att värdera effekter på social nytta kommer 
dessa effekter beskrivas kvalitativt med utgångspunkt i Sveriges nationella mål med 
fokus på jämställdhet, integration (jämlikhet) och folkhälsa. 
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3) REDOVISNING AV 
NYTTOBERÄKNINGAR 

3.1 Sverigeförhandlingens kalkyler 
På Trafikverkets hemsida5 finns resultaten från genomförda Sampers/Samkalk, 
DYNLOK- och SAMLOK-beräkningar redovisade per kommun, för var och en av de 
tre aktuella höghastighetstågsträckningarna mellan Jönköping och Malmö: 

· US1 via Helsingborg (passerar Ljungby) 

· US2b via Hässleholm (passerar Ljungby) 

· US5 via Växjö (passerar ej Ljungby) 

Ljungbys resultat från den nationella analysen av alt US2B – som bedöms vara den 
för Ljungby mest fördelaktiga sträckningen – presenteras jämte kommunens egna 
kompletterande bedömningar i den sammanfattande tabellen i avsnitt 3.8 

3.2 Bostadsnytta 
I och med etableringen av en station för höghastighetståg och övriga förstärkningar 
av infrastrukturen som påverkar tillgängligheten i Ljungby finns möjligheter för ytter-
ligare bostadsproduktion. När det gäller tillkommande bostäder gör Ljungby kom-
mun bedömningen att kommunen, med befintliga förhållanden utan höghastighets-
station (JA) skulle växa med 0,2 procent per år fram till 2035. Med höghastighetstat-
ion (UA) görs prognosen att kommunen kommer att växa med 1,0 procent årligen 
fram till 2035. Detta innebär en befolkningsökning på totalt ca 5500 invånare jämfört 
med idag. Mot bakgrund av detta gör Ljungby kommun bedömningen att det till-
kommer ca 2300 bostäder i Ljungby kommun, varav ca 1900 som en följd av HHT-
station och förbättrad tillgänglighet.  

Det finns ca 650 bostäder i befintliga detaljplaner, som ligger inom rimligt avstånd 
från stationen (de flesta inom ett par km, men några upp emot 10 km). Tillkom-
mande bostäder i nyttoberäkningen utgörs av 800 bostäder som enligt kommunens 
studier6 kan byggas inom stationsområdet samt 1100 som enligt andra plandoku-
ment kan tillkomma inom Ljungby tätort. 

Tillgänglighet och bostadsnytta 

Det är den förbättrade tillgängligheten till arbetsmarknaden med kollektiva färdme-
del (pendling inom rimlig daglig restid) som används för att bedöma bostadsnyttan. 
Om tillgängligheten till arbetsmarknaden (uttryckt i antal arbetsställen som nås inom 
20 minuter med kollektivtrafik) ökar med 1 % så ökar betalningsviljan (kronor per 
kvadratmeter BR) med 0,17 procent (partiell effekt). För perifera lägen, dit Ljungby 
räknas, bedöms att en ökad tillgänglighet inom 45 minuter ger samma effekter på 
priserna. 

                                                   
5 http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---regionoverskridande/ och klicka 
vidare på 3_Investering / TRV_ 2014_12802_ny_stambana_stockholm_goteborg_malmo 
6 Planavdelningen, aug 2015 
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Genomförda beräkningar7 visar att HHT samt övriga åtgärder i kollektivtrafiksyste-
met ger en förbättrad tillgänglighet till arbetsmarknaden med knappt 85 procent. 
Detta innebär en ökad betalningsvilja för bostäderna med drygt 15 procent. En rap-
port som Stockholms läns landsting publicerat8 beräknas effekterna av att bostäder 
ligger nära en spårstation. Resultaten därifrån används genom att lägga till 1 370 kr 
per kvadratmeter i ökad betalningsvilja för nya bostäder inom influensområdet från 
Ljungby station. 

 

Bostadspriser och betalningsvilja för nyproduktion 

WSP har egna databaser för hur bostadspriserna utvecklas över tid och hur de skil-
jer sig mellan olika delar av landet. Underlaget kommer från Mäklarstatistik och 
Värderingsdata och bygger på försäljningsdata för bostadsrätter och småhus. 

Genom de många analyser vi gör av bostadsmarknaden, framför allt till bostads-
byggare, har vi bra bedömningar för kvaliteten i nyproduktion och vad den är värd 
för kunderna för olika typer av projekt och olika lägen. I vissa fall finns också data 
för nybyggda projekt som använts som referens. Bedömningarna för stationsläget 
bygger på såväl marknadspriserna idag (som är låga i Ljungby) och kvaliteten i ny-
produktionen. 

Beräkningarna av bostadsnytta görs för såväl hela influensområdena som per bo-
stad och per BOA och BTA. Nya bostadsrätter antas vara i genomsnitt 78 kvadrat-
meter BOA (genomsnitt för nyproducerade BR), vilket enligt vår modell motsvarar 
95 kvadratmeter BTA (22 procent svällfaktor). För de nya småhusen antas 130 
kvadratmeter BOA/BTA. 

 

Produktionskostnader, byggkostnader och markpriser 

Produktionskostnader för bostadsbyggande är komplicerat att beräkna. Det finns 
många källor och alla gör olika typer av beräkningar. Man kan göra olika antagan-
den för exploateringskostnader, markkostnader, byggherrekostnader etc. 

Vi har försökt beräkna total produktionskostnad, inklusive själva byggkostnaden 
(vad det kostar att uppföra en kvadratmeter BTA bostadshus), byggherrekostnaden, 
exploateringskostnader, markkostnader, vinst/riskmarginal etc., allting exklusive 
moms. Utgångspunkten är statistik från SCB samt Boverkets beräkningar9. Bygg- 
och exploateringskostnaderna (inklusive vinst/riskmarginal på 20 %) har beräknats 
till 24 000 kronor per kvadratmeter för bostadsrätter och 21 000 kronor per kvadrat-
meter för småhus (vilket är relativt lågt räknat).   

Avseende markkostnaderna har en bedömning gjorts för centralt respektive lite mer 
perifert belägen mark. Generellt har räknats med låga markpriser, mellan 1 500 kro-
nor per kvadratmeter BOA och 4 000 kronor per kvadratmeter BOA. Detta är de 
svåraste bedömningarna att göra. 

Totalt innebär detta att de totala produktionskostnaderna varierar mellan 22 500 och 
28 000 kronor per kvadratmeter. 

 

 
                                                   
7 PM Restidsisokroner Ljungby – analys av scenario med höghastighetståg; Ramböll, 2015-09-23 
8 Värdering av stadskvaliteter 2012 
9 Marknadsrapport, mars 2015 



 

 
 

 18 (30) 

Beräkning av bostadsnytta 

Bostadsnyttan – eller värdet av den förändrade markanvändningen – beräknas helt 
enkelt genom att från intäkter dra kostnader för bostadsexploateringarna. Nettonyt-
tan är den nytta som tillkommer bostadsexploatören. Vi har utgått från Boverkets 
antaganden om avgiftsnivå i nyproduktion av bostadsrätterna och en normalränta 
etc.10 Det innebär att betalningsviljan för nyproduktion räknas upp med 11 000 kro-
nor per kvadratmeter BOA, vilket avser de lån som ligger i bostadsrättsföreningen. 
Beräkningarna görs för summan av investeringen i jämförelsealternativet (redan 
planerat byggande) samt för åtgärden summerat över all nyproduktion. Summan 
bryts också ner i kronor per bostad, BOA respektive BTA. Resultatet presenteras i 
Tabell 3 och samtliga priser anges i 2015 års prisnivå. 

 

Tabell 3. Nyttor av framtida bostadsbyggande i Ljungby pga. HHT. 

 Lägenheter Småhus 

Tillkommande bostäder pga HHT (antal) 1500 400 

Bostadsnyttor, planerade (tkr/bostad)  78 -55 

Bostadsnyttor, tillkommande (tkr/bostad) 382 217 

Värdeökning jmf redan planerade (tkr/bostad) 304 272 

   

Bostadsnytta tillkommande (kr/BOA) 4892 1666 

Bostadsnytta tillkommande (kr/BTA) 4010 1666 

   

Total bostadsnytta tillkommande centralt (tkr) 174989 63754 

Total bostadsnytta tillkommande längre ut (tkr) 359207 44530 

Summa bostadsnytta tillkommande (tkr) 534196 108284 

 

Idag ligger småhuspriserna i Ljungby så lågt att det relativt produktionskostnader-
na11 inte är lönsamt att bygga småhus och det är knappt lönsamt att bygga bostads-
rätter. Tillgänglighetsförbättringen ökar dock värdet (nettonyttan per bostad). Total 
bostadsnytta för det beräknade tillskottet av bostäder blir ca 642 miljoner kronor. 

 

Slutsatser 

Givet gjorda antaganden om relativt låga produktionskostnader och markkostnader 
ser det ut att kunna vara lönsamt att investera i bostäder i Ljungby. Detta om en 
infrastruktursatsning som innebär en väsentligt förbättrad tillgänglighet till arbets-
marknaden kommer till stånd. Förutsättningen är dock att man kan skapa goda lä-
gen nära stationen för nya bostäder, såväl i flerbostadshus som i småhus. 

                                                   
10 675 kronor per kvadratmeter och år enligt Marknadsrapport, mars 2015 
11 Tobins Q för Ljungby ligger klart under 1,0 
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Jämfört med betalningsviljan och därmed bostadsnyttan för bostäder i många andra 
kommuner, särskilt i storstadsområdena, ligger Ljungby relativt lågt. Detta innebär i 
sin tur att konkurrensen om var exploatörerna bygger bostäder är hård. 

3.3 Restidsvinster 
För att utnyttja höghastighetsbanans potential till fullo bör ett antal åtgärder vidtas i 
väginfrastrukturen och busslinjerna till och från Ljungby, vilket även skulle förbättra 
kommunikationerna mellan Ljungby och dess omland. Åtgärdsförslagen är fram-
tagna för de fem huvudstråken från Ljungby: mot Växjö, Halmstad, Värnamo, Mar-
karyd och Älmhult. Det är i dessa stråk som den mesta trafiken till och från Ljungby 
inklusive expressbussarna går.  

Kortare restider i pendlingstråken beror dels på de snabba regionaltågen på hög-
hastighetsbanan men även på investeringar i omkringliggande infrastruktur, som 
leder till markanta förbättringar för busstrafiken.12 Samtliga busslinjer som passerar 
genom Ljungby och stannar på Ljungby busstation läggs om så att de trafikerar 
både busstationen och Ljungby tågstation. Samma upplägg gäller även express-
bussar samt nya busslinjer inom Ljungby. Detta ger cirka 200 bussturer per dag och 
riktning mellan tåg- och busstationen. 

Sverigeförhandlingen har beräknat den totala restidsvinsten13 av höghastighetsba-
nan för Ljungby kommun. Här räknar vi på de ytterligare restidvinster som uppkom-
mer för arbetspendlare med buss tack vare övriga åtgärder i transportsystemet. De 
aktuella rerelationerna/tidsvinsterna framgår av Tabell 4. 

Ljungby kommun räknar med att befolkningen växer med 1 procent per år samt att 
andelen som pendlar till och från arbetet ökar från ca 15 procent till 25 procent fram 
till år 2035, även om det sannolikt kommer dröja ytterligare några år innan nya 
pendlingsmönster har etablerat sig till fullo. Detta under förutsättning att investe-
ringen i HHT samt övriga investeringar genomförs. För att räkna på restidsvinsterna 
antas att varje pendlare gör ca 400 resor per år. Vidare antas att befintliga resenä-
rer åtnjuter hela restidsvinsten, medan de extra pendlare som kommunen räknar 
med tack vare utvecklingen av transportsystemet kan tillgodoräkna sig hälften av 
restidsvinsten. 

Befolkningstillväxten bedöms vara en direkt följd av den förbättrade tillgänglighet 
och attraktivitet som investeringarna kopplade till HHT ger upphov till. Av denna an-
ledning kan vi inte till detta addera den mer traditionella beräkningen av resandeök-
ningar med hjälp av restidselasticiteter, eftersom det då finns risk för dubbelräkning.  

Ljungbys pendlare sparar ca 124 000 timmar med buss år 2035. Med ett restids-
värde på 76 kronor per timme blir den totala vinsten drygt 9 miljoner kronor.  

Diskonteringsfaktorn 7,3 används för att beräkna nuvärdet under perioden 2025-
2035, och motsvarar en kalkylränta på 3,5 procent med diskonteringsår 2018. Detta 
ger ett nuvärde på nyttan av ytterligare restidsvinster på ca 64 miljoner kronor. 

 

  

                                                   
12 Se PM ÅVS Ljungby station – åtgärdsförslag 
13 Regionala arbets-, tjänste- resp. övriga resor samt nationella resor 
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Tabell 4. Uppskattad förändring i restid med kollektivtrafik under förutsättning 
att HHT och övriga investeringar i ÅVS Ljungby station kommer till stånd.  

Pendling från 
Ljungby till:  

Restid Koll 
2015 (min) 

Uppskattad 
restid Koll 
2035 (min) 

 

Tidsvinst 
(min) Färdsätt 

Stockholm 280 125 155 Tåg 

Göteborg 200 85 115 Tåg 

Malmö 136 60 81 Tåg 

Kastrup 158 75 83 Tåg 

Jönköping 145 35 110 Tåg 

Värnamo 45 13 32 Tåg 

Växjö 50 45 5 Buss 

Älmhult 45 35-40 5-10 Buss 

Halmstad 73 55 18 Buss 

Markaryd 45 40 5 Buss 

Alvesta 45 35 10 Buss 

Hässleholm 83 25 58 Tåg 

Lund 125 45 80 Tåg 

Helsingborg 160 65 95 Tåg 

Kristianstad 115 50 65 Tåg 

Vaggeryd 120 25 95 Tåg 

Hylte 170 115 55 Buss 

Gislaved 110 65 45 Buss 

Gnosjö 85 50 35 Buss 
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3.4 Arbetsmarknadsnytta 
Ljungby kommun har gjort en bedömning av antalet tillkommande arbetstillfällen 
fram till år 2035 till följd av Ljungby höghastighetsstation. Som underlag har använts 
sammanställning av tillgängliga verksamhets- och handelsytor i befintliga detaljpla-
ner samt planerade områden.14 Med utgångspunkt i en befolkningsökning på ca 
5500 personer 2018-2035, en bedömd andel arbetsför befolkning på ca 50 procent, 
samt förväntningar på framtida pendlingsmönster uppskattas antalet nya arbetstill-
fällen i Ljungby kommun (och som kommer sig av HHT-stationen) till 1500. Många 
av dessa nya jobb förutspås i sektorn service/kommunal verksamhet. 

Arbetsmarknadsnyttan värderas med hjälp av genomsnittlig lönesumma och är en 
engångseffekt som bedöms uppkomma under perioden fram till 2035. Med en ge-
nomsnittlig lönesumma per sysselsatt på ca 266 000 kronor (2012)15 ger det en 
nytta på totalt ca 399 miljoner kronor. 

3.5 Näringslivsnytta 
Ljungby kommuns bedömning av antalet tillkommande arbetstillfällen under peri-
oden 2018-2035 ligger till grund även för förväntad effekt på näringslivet. Närings-
livsnyttan värderas med hjälp av genomsnittligt förädlingsvärde och ackumuleras 
under perioden fram till 2035. Med ett genomsnittligt förädlingsvärde per sysselsatt 
på 659 000 kronor (2012)16 ger det en nytta på totalt ca 989 miljoner kronor. 

Exploateringsnyttor 
Vad gäller lokalmarknaden har Ljungby kommun identifierat sju områden som aktu-
ella för utveckling och som kan komma att exploateras fram till 2035. Ljungby har 
tagit fram siffror kring möjliga lokalytor, som uppgår till totalt ca 257 500 kvadratme-
ter bruttoarea. För dessa ytor har en beräkning genomförts för att se vilka nyttor 
dessa kan erbjuda. Metoden som använts är en nuvärdesberäkning av framtida ex-
ploateringsnetton, det vill säga dagens värde av framtida etableringar av lokaler.  

Lokaler i det nya stationsområdet samt ”Övrigt Ljungby stad mm” antas inrymma 
handels- och kontorsverksamhet (5 våningar; 1/5 handel, 4/5 kontor). Övriga fem 
områden antas omfatta lokaler för lager och produktion, med en 50/50 fördelning. 
Resultatet presenteras i Tabell 5. Värden för hyror, drift och underhållskostnader, 
vakansgrader och direktavkastning har hämtats från varderingsdata.se. Dessa har 
sedan justerats för att illustrera en tillgänglighetsförbättring. För projektkostnader 
har schablonvärden använts. 

Analysen visar att nyttorna för Ljungby kommun rörande lokalmarknaden inte blir 
tillräckligt stora för att leverera ett positivt nettoresultat. Tillgänglighetsförbättringen 
som höghastighetstågen skulle ge bedöms inte påverka hyresnivåerna tillräckligt för 
att det ska bli ekonomiskt lönsamt med stora exploateringar av lokaler. Tillgänglig-
hetsförbättringen kan ge marginella förbättringar och utvecklingen av lokalmark-
naden bör ske över en längre period för att sprida ut kostnaden, om de ovanstående 
antagna lokalytorna ska kunna realiseras. 

  
                                                   
14 Planavdelningen, aug 2015 
15 Källa: Raps RIS 
16 Källa: Raps RIS 
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Tabell 5. Nyttor av framtida etablering av lokaler i Ljungby pga. HHT. 

 Butiker/kontor Industri Lager 

Hyra* 1500 1000 700 

Vakans/hyresrisk 8% 8% 8% 

Drift & underhåll* 350 150 150 

Direktavkastning 8% 8% 8% 

Omräkningstal 
LOA/BTA 1,15 1,1 1,1 

+Projektvärde efter** 11200 8700 5600 

    

Entreprenadkostnad** 16200 9900 9900 

Byggherrekostnad ** 2500 2500 2500 

Kostnader, anläggn 
inom kvartersmark** 1500 1500 1500 

– Projektkostnader** 20200 13900 13900 

    

= Byggrättsvärde** -9000 -5200 -8300 

    

Byggrätt (kvm BTA) 27500 115000 115000 

Byggrättsvärde (Mkr) -247,5 -598 -954,5 

* kr/kvm LOA  ** kr/kvm BTA 

3.6 Miljönytta 
Ljungby kommun har valt att inte göra en nedbrytning på kommunal nivå av de nat-
ionella resultaten. De ytterligare miljönyttor som man tänker sig kommer sig av de 
tillkommande satsningar på främst kollektivtrafiksidan som föranleds av HHT-
satsningen. Resultatet blir ett trafiksystem som ger överlag ökade möjligheter till 
transporter på järnväg, vilket är en del i en hållbar samhällsutveckling. Den mins-
kade biltrafiken och ökad tillgång till kollektivtrafik – både genom tåget i sig självt 
och genom fler anslutande bussar lokalt och regional till tågstationen – leder till så-
väl minskade olycksrisker som till minskade utsläpp av koldioxid, partiklar och kvä-
veoxider. Tåg är ett energieffektivt transportmedel och uppfyller därigenom även 
mål om energieffektivisering.  

HHT bedöms bidra positivt till kommunens miljökvalitetsmål om begränsad klimat-
påverkan, god bebyggd miljö och frisk luft. Indirekt kan även giftfri miljö påverkas. 

Negativa miljöeffekter i form av fysisk påverkan på naturen (störning av vattenba-
lansen, ingrepp i djur- och växtmiljöer etc.) är som störst under byggfasen. Barriär-
effekten av att järnvägen exempelvis delar djurens levnadsmiljö kommer dock att 
kvarstå. Nya områden kommer att påverkas av buller, där järnvägen inte går helt 
parallellt med/nära E4:an. Bullernivån kan momentant bli högre när ett tåg passerar, 
medan den konstanta ljudnivån från väg sannolikt blir lägre när fler transporter flytt-
tas över till järnvägen. 
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Om tågbygget uteblir försvinner den negativa lokala effekten av buller och barriäref-
fekter men utan ett ökat utbud av kollektivtrafik kommer troligen transporter med bil 
att öka, eller ligga kvar på samma nivå. Detta skulle vara en nackdel ur ett mer glo-
balt miljöperspektiv. 

Sammantaget görs bedömningen att de positiva effekterna av en höghastighets-
bana i Ljungby, samt de omkringliggande infrastrukturinversteringar som förväntas 
kopplat till denna, överväger de negativa även ur ett miljöperspektiv. 

3.7 Social nytta  
Enligt Sveriges transportpolitiska mål ska kvinnor och män ges samma möjligheter 
att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning. En förutsättning 
är att värderingar ifrån kvinnor och män ska tillmätas samma vikt. De transportpoli-
tiska målen ser även att tillgängligheten till transporter bidrar till att bryta utanför-
skapet på många orter i Sverige. Alla – oavsett om de är män eller kvinnor, barn 
eller vuxna, nysvenskar eller infödda, fattiga eller rika – ska ha tillgång till ett trans-
portsystem som ger dem möjlighet att bo, arbeta och ha en meningsfull fritid i förhål-
lande till deras egna förutsättningar. Bland Sveriges övergripande nationella folk-
hälsomål finns bland annat mål för delaktighet och inflytande, ekonomiska och soci-
ala förutsättningar, barns och ungas uppväxtvillkor, samt fysisk aktivitet. Dessa mål 
främjas också av ett väl utbyggt transportsystem på lika villkor. 

En utbyggnad av nya höghastighetsjärnvägar samt de åtgärder för bostäder och 
ökad tillgänglighet som följer i dess spår bidrar till ett väl fungerande och hållbart 
samhälle, i vilket socialt kapital står för ett stort (om än svårfångat) monetärt värde. 
Satsningar i omkringliggande infrastruktur skapar ett kollektivtrafiksystem som ger 
ökad tillgänglighet och integration såväl lokalt som regionalt. Blandade upplåtelse-
former bidrar också till att skapa en socialt sammanhållen stad, där människor från 
olika sociala grupper ser varandra i det dagliga livet. När deras vardag överlappar i 
såväl tid som rum kan samspel uppstå och polariseringen mellan olika grupper 
minska.  

Höghastighetsjärnvägen skapar en vidgad arbetsmarknad inom pendlingsavstånd, 
vilket skapar större möjligheter att bo kvar i en mindre hemort. Tillgängligheten till 
utbildning, kultur, nöjen och fritidsaktiviteter ökar också för en bredare grupp om 
man skapar en struktur som inte bygger på bilen färdmedel, eftersom bilägandet 
och bilåkandet är så ojämnt fördelat. God tillgänglighet påverkar en fysiskt aktiv 
livsstil och har stor betydelse för om människor regelbundet är aktiva eller ej. Kom-
munikationsmöjligheterna är således en central förutsättning för ett gott liv. 

Ljungbys ambition är att erbjuda bostäder som är attraktiva att köpa eller hyra, där 
utformningen av både det egna kvarteret och omgivning skapar trivsel och trygghet, 
vilket i sin tur främjar att människor möts och upplever att de tillhör ett grannskap. 
På motsvarande sätt ska kontor och verksamhetslokaler vara intressanta i relation 
till pris. Många företag önskar moderna och effektiva lokaler med goda kommunikat-
ioner och är beredda att betala marknadspris för det.  I Ljungby finns det också ett 
utbud av enklare, billigare och äldre verksamhetslokaler som möjliggör en mångfald 
på flera olika plan.  

Sammantaget bedöms att anläggandet av höghastighetsstationen och den förvän-
tade näringslivs- och bostadsutbyggnad som följer skapar stora sociala nyttor. Detta 
genom att attrahera boende, besökare, företag och verksamheter som ger goda 
förutsättningar för ekonomiskt hållbar tillväxt.  
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3.8 Sammanfattning 
I Tabell 6 sammanfattas resultatet av nyttoberäkningarna, dels från Sverigeförhand-
lingens/Trafikverkets kalkyler, dels baserat på Ljungbys bedömningar. 

 

Tabell 6. Sammanfattning av nyttoberäkningar för Ljungby kommun. 

  

Nytta  Sverigeförhand-
lingens kalkyler 

Ljungbys  
bedömning 

Kommentar  

 
Bostadsnytta 

 
Ej beräknat 

 
1900 nya 
bostäder 

 
 

642,5 Mkr 
 

 
Bef ökn enl SAMLOK/DYNLOK = 
157/138 pers; Ljungbys bedöm-
ning = 6285 pers. 
 
Nuvärde av exploateringsnetton 
fram till 2035 
 

 

Restidsnytta 

 
57 Mkr år 2030 

 
 

Nuvärde: 
416 Mkr 

 

 
9,4 Mkr år 

2035 
 

Nuvärde: 
64,1 Mkr 

 

 
Tillkommande restidsvinster 
kopplat till övriga investeringar, 
som ger bättre förutsättningar för 
arbetspendling m kollektivtrafik. 

 

Arbetsmarknadsnytta 

 
SAMLOK: 

189 personer 
 

DYNLOK:  
88 personer 

 

 
1500 arb.pl 

 
398,7 Mkr 

 
Engångseffekt som bedöms upp-
komma fram till 2035 
 

 

Näringslivsnytta 

 
SAMLOK:  

189 personer 
 

DYNLOK:  
88 personer 

 

 
1500 arb.pl 

 
988,5 Mkr 

 
Lokaler 

-1800 Mkr 
 

 
Ackumulerad effekt under peri-
oden fram till 2035  
 
 
Nuvärde av exploateringsnetton 
fram till 2035 

 
Miljönytta 

 
CO2-utsläpp 
-76684 ton/år 
Hela US2B 

 
Nuvärde: 
2922 Mkr 

 

 
 

+ 

 
Ingen särskilt beräkning på 
kommunal nivå har gjorts.  
Åtgärden bedöms bidra positivt 
till miljön, bl a genom att övriga 
investeringar ger bättre förutsätt-
ningar för arbetspendling med 
kollektivtrafik, se kvalitativ be-
skrivning. 
 

 
Social nytta 

 
Ej beräknat 

 
 

+ 

 
HHT och investeringarna i om-
kringliggande infrastruktur be-
döms bidra positivt till jämställd-
het, integration och folkhälsa, se 
kvalitativ beskrivning. 
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Diskussion 
WSP har tidigare konstaterat att det är förknippat med stora osäkerheter att bedöma 
de nyttor som kan tänkas uppstå som ett resultat av olika typer av investeringar i 
infrastruktur. Trots betydande modellstöd och empiriska data är det besvärligt att på 
ett korrekt sätt prognostisera eller på andra sätt fånga den dynamik som kan upp-
stå. Detta gäller i synnerhet en nationellt strukturerande investering som ligger minst 
20 år fram i tiden. Mot denna bakgrund bör de modellberäknade resultaten ses som 
ett förväntat utfall givet generaliserade förutsättningar och skattade samband – nå-
got som sedan kvalitativt bör nyanseras och justeras (upp eller ned) med utgångs-
punkt i kunskap och insikt om den specifika ortens förutsättningar.  

Tidigare studier17 påpekar att den stora utbyggnad av stambanor som skedde i Sve-
rige i mitten av 1800-talet hade betydande effekter på de orter som fick ny tillgäng-
lighet – i synnerhet var utvecklingen positiv jämfört med liknande orter som inte fick 
det. Andra studier18 pekar på svårigheten att mäta effekter som är direkt härförbara 
till själva infrastrukturinvesteringen. Det är alltså sannolikt att positiva effekter upp-
står, men det är å andra sidan en mängd orsaker som helt eller delvis kan ligga 
bakom dem.  

I grund och botten är det ändå de kortare restiderna – eller den förbättrade tillgäng-
ligheten – som påverkar en orts attraktivitet för olika typer av lokaliseringar. Ju 
större efterfrågan från företag och människor att etablera sig på en plats, desto 
högre marknadsvärde får den platsen. Det finns också betydande stöd i litteraturen 
för betydelsen av det sammanhang i vilket investeringen görs. Det kan alltså, för en 
ort som Ljungby, vara väl så viktigt att beakta sammanhanget och det komplette-
rande system som finns för att frigöra höghastighetstågens fulla potential. På 
samma sätt finns risken för att effekterna av investeringen blir mycket små eller helt 
uteblir om detta sammahang saknas eller är otillräckligt.  

Det finns lyckligtvis gott om tid att förbereda det lokala och regionala samman-
hanget så att banorna, om och när de byggs, adderar värdefull nationell och lång-
väga tillgänglighet till ett redan väl fungerande och integrerat regionalt system.  

 

 

 

 

 

  

                                                   
17 Berger och Enflo, Infrastruktursatsningar och lokal ekonomisk tillväxt – vad kan vi lära av historien?”, 
2014 
18 CER, ECORYS (2014) 
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4) REGIONALEKONOMISK KONTEXT 
I och med att höghastighetsbanorna förmodas ha betydelse för regional utveckling, 
är det viktigt att också beakta de regionala förutsättningar som råder i Kronoberg 
och Ljungby. Vi inleder med en nulägesbild av näringsliv och arbetsmarknad för att 
sedan kort reflektera över tillgängligheten i nuläget, den regionala strategiska plane-
ringen och avslutar med en mer generell reflektion över ”den regionala utmaningen”.   

4.1 Nuläge näringsliv och arbetsmarknad  
Ljungby kommun är en av åtta kommuner i Kronobergs län. Inom länet finns tre ar-
betsmarknadsregioner varav Ljungby ingår i den näst största. Arbetsmarkanden här 
karaktäriseras av en branschstruktur som är stark inom skogs- och träindustrin, till-
verkande industri och informations- och kommunikationsteknologi. Ljungby har även 
stort utbyte med kringliggande läns arbetsmarknader genom en betydande pend-
ling.  

Ljungby har ett gott utgångsläge. I den undersökning och ranking som Dagens 
Samhälle och WSP genomförde 2015 (Årets Superkommun) hamnade Ljungby på 
6:e plats i sin kommunkategori (Varuproducerande kommuner). Bland Kronobergs 
kommuner har Ljungby haft den tredje bästa utvecklingen av förvärvsinkomster de 
senaste fem åren (efter Växjö och Älmult) och har den näst högsta förvärvsgraden 
efter Älmhult. Vad gäller utbildningsnivåer, arbetskraftens genomsnittsålder och be-
folkningstillväxten ser det inte lika ljust ut. Här står Ljungby inför en del utmaningar. 
Däremot har Ljungby vänt de senaste årens negativa flyttnetto till ett positivt sådant 
för 2014. Det var endast Ljungby och Växjö som 2014 kunde uppvisa ett positivt 
flyttnetto och då var Ljungbys mer än tre gånger så stort som Växjös19. Det är trots 
detta en intressant iakttagelse – särskilt i kombination med det faktum att förekoms-
ten av många små och medelstora företag är hög. Detta är företag som, även om 
de i Ljungbys fall ofta är industriorienterade, kan vara snabbväxande och som ten-
derar att ha ett högre kunskapsinnehåll och därmed lämpar sig väl för att främja en 
modern kunskapsbaserad ekonomi. Ljungby klättrar också i kommunrakningen för 
företagsklimat och har förbättrat sin position avsevärt det senaste året (2014).  

Ca 79 procent av invånarna i Kronobergs län jobbar i sin hemkommun medan 13 
procent arbetar i en annan del av länet.  

Näringslivet i regionen behöver enligt den Regionala Innovationsstrategin för Kro-
nobergs län utvecklas inom framför allt tre områden:  

· stärkande av samverkan mellan näringsliv, högskola och civilsamhällen 
· bättre matchning på arbetsmarkanden av olika slags kompetenser 
· främjande av utveckling av innovativa arbetssätt och produkter  

Av arbetstillfällena i Kronobergs län ligger 87 procent i de största infrastrukturstrå-
ken. För den förvärvsarbetande dagbefolkningen ligger 91 procent av arbetstill-
fällena inom stråken, varav en klar majoritet arbetar inom stråken Växjö-Alvesta, 
Växjö- Älmhult och Ljungby. En utbyggnad av höghastighetståg skulle förvisso 
kunna förstärka denna utveckling ytterligare – men inte utan kompletterande åtgär-
der för den ”tvärgående” tillgängligheten. 

                                                   
19 Flyttnetto är inte detsamma som befolkningsutvecklingen utan endast ett netto avseende in- och ut-
flyttningar. Det är också relativt små absoluta tal som varierar betydligt över åren.   
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4.2 Nuläge tillgänglighet och infrastrukturstråk 
Kronobergs län är lokaliserat i ett interregionalt läge med stor strategisk betydelse, 
men betydelsen är också nationell och internationell givet den transfertrafik som 
passerar. Ur ett arbetsmarknadsperspektiv sker störst pendling till närliggande län; 
huvudsakligen Hallands, Skåne, Jönköpings, Kalmar och Blekinge län. Visst utbyte 
finns också med mer avlägsna arbetsmarknadsregioner. Inom länet finns en euro-
paväg och åtta riksvägar där Europavägen, som är en av länets mest trafikerade, 
sträcker sig genom Markaryd och Ljungby. Det starkaste trafikstråket sträcker sig 
mellan Ljungby, Alvesta och Växjö. 

Den totala inomregionala pendlingen ökar mest i Uppvidinge, Ljungby och Älmhult.  

Kronobergs län är ett av fyra län i riket som har positivt pendlingsnetto och endast 
Stockholms pendlingsnetto är högre. Sedan 1990-talet har inpendlingen till Krono-
berg nästan fördubblats medan utpendlingen ökat med ungefär en tredjedel. 

Ljungby uppvisar, liksom Kronoberg i sin helhet, ett positivt utomregionalt pend-
lingsnetto. 

Det finns både praktiska och strategiska skäl att bevaka och stötta tillgängligheten i 
regionen. I den praktiska meningen är det fortsatt viktigt att tillgodose den vardag-
liga tillgängligheten som på ett påtagligt sätt påverkar människors livskvalitet. I en 
mer strategisk mening är det viktigt att skapa tillgänglighet och nära kopplingar till 
andra arbetsmarknadsregioner – på både nära håll och lite längre avstånd. Detta för 
att stötta den strukturomvandling och omställning som diskuterades ovan. Tillgäng-
lighet – till arbetskraft, kunder, leverantörer och partners – är en allt viktigare lokali-
seringsfaktor för näringslivet. I synnerhet det näringsliv som strukturellt ser ut att 
växa i Sverige. 

Utpekade befintliga infrastrukturstråk i Trafikförsörjningsprogrammet  
Prioriterade stråk utifrån RUS 

· Växjö – Ljungby (– Halmstad) 
· Ljungby – Älmhult 
· Växjö – Alvesta – Älmhult (– Osby – Hässleholm – Malmö) 

 

Starka interregionala stråk 

· Alvesta – Växjö – Lessebo (– Emmaboda – Nybro – Kalmar).  
· (Hässleholm) – Markaryd – Ljungby – (Värnamo – Jönköping) 

 

Medelstarka interregionala stråk 

· Växjö – Åseda (– Högsby, Oskarshamn) 
· Växjö – Tingsryd (– Ronneby – Karlshamn/Karlskrona) 
· Växjö – Alvesta – (Värnamo – Jönköping) 
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4.3 Regionala strategier och bostadsmarknad 
Sett till folkmängd är Kronobergs län det fjärde minsta länet i Sverige. Regionen är 
relativt glesbefolkad och karaktäriseras av landsbygd med stora avstånd och stora 
skogsarealer. Den demografiska utvecklingen har här, liksom i riket, präglats av en 
stark urbanisering, där allt fler bosätter sig i länets städer och tätorter.  

Ljungby tillhör de mellanstora kommunerna där befolkningsutvecklingen varit stabil 
och relativt oförändrad under senare år. Sedan år 2011 ligger bostadsmarknaden i 
Ljungby i stort sett i balans, men i ett regionalt perspektiv råder det underskott på 
bostäder.  

För att uppnå balans på bostadsmarkanden i hela riket behöver det byggas 558 000 
nya bostäder fram till 2025, varav tre fjärdedelar bör tillfalla storstadsregionerna. 
Exakt hur många bostäder utav den resterande tredjedelen som kommer behövas i 
Kronobergs län framgår inte av Länsstyrelsen bostadsmarknadsanalys från 2015, 
men tydligt är ändå att ett underskott av bostäder skapar förutsättningar att motivera 
bostadsbyggande i samband med en eventuell utbyggnad av höghastighetståg ge-
nom länet. Till detta ska läggas den kommunala målsättningen.  

Majoriteten av de bostäder som behövs bedöms vara hyresrätter.  

Ljungby kommun har under 2014 omvandlat allmännyttans bestånd till bostadsrätter 
i syfte att skapa möjlighet för nyproduktion och effektivisering av förvaltningen. Små-
hus utgör dock fortfarande 57 procent av bostadsbeståndet i länet och 61 procent 
av bostadsbeståndet i Ljungby kommun. Enbart tre län (Gotlands, Hallands och 
Kalmar län) har högre andel småhus.  

Enligt SCB:s förvaltningsindex kan attraktiva boendemiljöer mätas genom en sam-
manvägning av variablerna befolkningsutveckling, utveckling av fastighetspriser och 
nybyggnation. För Ljungbys del tyder detta på attraktiva boendemiljöer primärt i tä-
torten.  

4.4 Den regionala utmaningen 
Regioneras ökande betydelse som centra för den ekonomiska utvecklingen koncep-
tualiserades för 30 år sedan av den amerikanske ekonomen och Nobelpristagaren 
Paul Krugman. Med begreppet ”den nya ekonomiska geografin” beskrev han det 
paradoxala i utvecklingen att ju mer internationaliserad och global världsekonomin 
blir, desto mindre blir de ekonomiska geografier som konkurrerar med varandra. Vi 
går från nationernas kamp till regionernas kamp.    

I grunden för förändringen ligger en allt snabbare teknisk utveckling, billigare trans-
porter och effektiv informationsteknik. Sammantaget har dessa förändringar ”förtä-
tat” världen, globaliserat ekonomier och gjort konkurrensen gränslös. Av samma 
skäl kan tillväxtens drivkrafter över tiden variera och flytta mellan olika platser vid 
olika tidpunkter. Konsekvensen blir att företagen likaledes snabbt kommer att flytta 
efter mot platser som möter deras behov.  

I denna nya kontext minskar råvarornas och de geografiskt bundna produktionsfak-
torernas betydelse till förmån för immateriella konkurrensfaktorer som humankapital, 
kunskap och kunskapsöverföring. Industri och tillverkning ersätts av tjänster och 
servicenäringar som de huvudsakliga motorerna för den ekonomiska utvecklingen. 
Man kan istället för skog och malm tala om ett regionalt system bestående av olika 
typer av infrastruktur för kommunikation, kunskapsuppbyggnad, transporter, entre-
prenörskap, företagande och innovationer. I samspelet mellan dessa attraheras nya 
produktionsfaktorer såsom människor och kapital, och ur det regionala systemet 
kommer nya produkter och tjänster – alltså tillväxt. 
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En ytterligare drivkraft för tillväxt är storlek och täthet. Ju fler aktörer som samlas 
nära varandra, desto större blir potentialen för att dra nytta av varandras kunskaper, 
kapital, kunder eller nätverk. Sådana nyttor accentueras av ett väl fungerande sam-
spel och kommunikation mellan människor, kapital, kunskap och kunskapsöverfö-
ring och leder till snabbare utveckling av nya tjänster och produkter – det vi kallar 
innovationer. Det är dessa faktorer och deras förutsättningar som i policy-
sammanhang är regionernas ”verktygslåda” i den globala konkurrensen. 

Strukturomvandlingen i Kronoberg 
Strukturomvandlingen är ett numera välkänt begrepp som speglar den tidigare 
nämnda förändringen i näringslivets inriktning mot en mer kunskaps-, service- och 
tjänsteorienterad verksamhet. Från att ha varit en industriellt orienterad nation med 
tillverkande industriföretag vilar en allt större andel av den svenska ekonomin på 
serviceföretag som säljer tjänster och kunskap. I vissa regioner är industrin fortfa-
rande tongivande medan andra, särskilt storstadsregionerna, allt mer drivs av 
tjänste- och servicenäringar, ofta med högt kunskapsinnehåll.  

Även om den rådande bilden av Kronoberg är den av en industriregion är struktur-
omvandlingen i full gång även här. Mellan 2004 och 2012 är skillnaden mellan an-
delen sysselsatta i tjänstenäringarna jämfört med andelen sysselsatta i industrin en 
bit över 4 procent. Så mycket större har alltså tjänstebranscherna blivit jämfört med 
tillverkningsbranscherna. Detta är förvisso en långsammare ”tjänstefiering” än i 
vissa storstadsregioner men ligger helt i takt med rikssnittet för omställningen – nå-
got som ändå får anses vara ganska snabbt. Regioner som redan från början hade 
en mycket liten andel sysselsatta i industrinäringarna har av naturliga skäl inte heller 
upplevt någon omfattande omställning. Detsamma gäller förstås det omvända – reg-
ioner som än idag har en betydande och dominerande industrisektor. Måttet indike-
rar dock i vilken utsträckning strukturomvandlingen påverkar näringslivet och nä-
ringslivets behov av arbetskraft. Det är just i detta avseende som högre tillgänglig-
het i allmänhet – och höghastighetsbanor och därtill hörande matande infrastruktur i 
synnerhet – ska ses. Tillgänglighetsförbättringen behövs för att näringslivet ska ges 
tillräckligt goda förutsättningar att utvecklas.  

Det sannolika scenariot är nämligen att också Kronoberg och Ljungby fortsatt kom-
mer se ett större tjänstefokus i näringslivet. För att tillgodose näringslivet med ar-
betskraft som motsvarar dessa nya krav kommer dels befintlig arbetskraft behöva 
nya kunskaper och dels behöver arbetskraft ”importeras”. I båda fallen är ett effek-
tivt transportsystem som kopplar Ljungby närmare större arbetsmarknadscentra en 
nödvändighet.  

Rent generellt blir det alltså allt färre jobb helt utan utbildningskrav. Den största ef-
terfrågan på arbetskraft har de senaste åren återfunnits inom olika privata tjänstenä-
ringar där det ställs vissa, men inte långtgående, krav på utbildning och yrkeserfa-
renhet. Sysselsättningen ökar i hög takt inom yrken på eftergymnasial nivå. I vad 
mån Ljungby med olika insatser kan skapa förutsättningar för det lokala näringslivet 
att hitta för stunden rätt kompetens och därmed förbereda sig på omställningen 
kommer också avgöra ortens långsiktiga attraktivetet och tillväxt. Huvudingredien-
serna i dessa åtgärder är sannolikt lokala eller regionala, men de stöttas av ett väl 
fungerande och snabbt inrikes transportsystem.  
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Regionalekonomisk utveckling handlar om att locka till sig arbete, kapital och kom-
petens och skapa goda förutsättningar för det näringsliv som finner komparativa 
fördelar av en lokalisering i Ljungby. Att höghastighetsbanor på sikt kan bidra till en 
bättre sammankoppling av det avlånga Sverige är troligt. Det är också rimligt att 
anta att de största effekterna inträffar i de tre storstradsregionerna. Utmed banorna 
och mellan de större tågstoppen kommer det primärt handla om fortsatt integration 
med det nära omlandet och de mest närliggande större arbetsmarknadsregionerna. 
Det är på så sätt de största nyttorna kan uppstå och höghastighetsbanornas fulla 
potential kan realiseras. 
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Förord  

Läggs till senare. Skrivs av Lars Bergström.  
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Sammanfattning   

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att stärka det regionala upptagningsområdet till ett 

eventuellt stationsläge i Ljungby. Åtgärderna har också potential att binda samman reg-

ionen och minska restidsavstånden till och från närliggande städer. 

Stationsläge i västra Ljungby 

Ljungby har i dagsläget ingen järnvägstrafik eller flygtrafik. Kommunikationerna sker 

via vägnätet och de dominerande vägarna är E4:an och Riksväg 25. En station i Ljungby 

skulle innebära bättre kommunikationer med tåg till och från Ljungby, förbättrade 

pendlingsmöjligheter, större arbetsmarknad och möjligheter för ett utökat och varierat 

bostadsutbud. Dessutom blir det ett större befolkningsunderlag för näringsliv och han-

del. 

Inför arbetet med Sverigeförhandlingen föreslår Ljungby kommun att den nya stationen 

placeras omedelbart väster om E4:an, i anslutning till Bolmstadsvägen. Denna väg blir 

en viktig koppling mellan stationen och centrum, ett avstånd på mindre än 2 km. Kring 

stationen föreslås en tätare bebyggelse med en blandning av bostäder, handel och kon-

tor och väster om stationsområdet föreslås en glesare bostadsbebyggelse. Längs med 

E4:an i norr och söder skapas möjligheter för nya verksamheter. För att tillgängliggöra 

stationen lokalt föreslås åtgärder kring stationen, liksom ett nytt upplägg av stadsbus-

sarna i Ljungby. 

Åtgärdsval med siktet inställt på bättre kopplingar till Ljungby station 

Målet med de åtgärder som studeras är att stärka de regionala kopplingarna med kor-

tare restider till Ljungby station, med fokus på kollektivtrafik. 

Åtgärder på väginfrastruktur för att prioritera den anslutande busstrafiken 

De åtgärder som studerats är främst åtgärder på väginfrastrukturen och busslinjerna till 

och från Ljungby som skulle kunna förbättra kommunikationerna mellan Ljungby och 

dess omland. Åtgärder beskrivs som har betydelse för samtliga stråk, samt för de 5 hu-

vudstråken från Ljungby – mot Växjö/Alvesta, Halmstad, Värnamo, Markaryd och Älm-

hult. Det är i dessa stråk som den mesta trafiken till och från Ljungby inklusive express-

bussarna går. Åtgärderna inkluderar ombyggnad av korsningar, ombyggnader till 2+1-

vägar, nybyggnad av förbifarter, nybyggnad av broar m.m. Restidsvinsterna görs dock 

inte enbart tack vare infrastrukturåtgärderna, utan är i stor utsträckning en följd av nya 

trafikupplägg med direktbussar. 

 

Åtgärdernas påverkan på biltrafiken har inte studerats separat. De åtgärder som föreslås 

på väginfrastrukturen skulle dock innebära tydliga vinster även för biltrafiken.  

Rekommenderade åtgärder ger betydande restidsvinster 

Förbättrade expressbusslinjer kan ge betydande restidsvinster i fyra av de fem studerade 

stråken; mellan Ljungby och Växjö/Alvesta, Halmstad, Markaryd1 respektive Älmhult. I 

                                                           
1 Under förutsättning att det inte byggs någon höghastighetsstation i Markaryd. 
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det femte stråket, mot Värnamo, kommer höghastighetsjärnvägen i sig att ge så pass 

stora restidsförbättringar att kompletterande expressbusstrafik inte kan bli ett tillräck-

ligt attraktivt alternativ. 

I tre av stråken, mot Halmstad, Markaryd och Älmhult, kan en prioriterad anslutning till 

Ljungby station även ge restidsvinster Halmstad-Jönköping/Stockholm, Markaryd-Jön-

köping/Stockholm/Göteborg och Älmhult-Jönköping/Göteborg.  

Från Växjö/Alvesta är nyttan med anslutningen till Ljungby station svagare; det finns 

snabbare resvägar mot såväl Skåne som mot Jönköping, Göteborg och Stockholm. 
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1 Bakgrund   

1.1 Varför behövs åtgärder?  

Parterna (Trafikverket, Region Kronoberg, Ljungby kommun) är överens om att en åt-

gärdsvalsstudie (ÅVS) ska tas fram för Ljungby med omnejd som inriktas mot behov av 

kompletterande åtgärder i och runt Ljungby i händelse av att en station på en kom-

mande höghastighetsbana förläggs till Ljungby.  Studien utgör kompletterande underlag 

till ett möjligt stationsläge i en västlig respektive östlig dragning av planerad höghastig-

hetsbana genom länet. 

1.2 Arbetsprocessen och organisering av arbetet   

Studien har genomförts enligt åtgärdsvalsstudiens fyra delar: initiera, förstå situationen, 

pröva tänkbara lösningar samt forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Första 

fasen handlar om att initiera och starta projektet. Andra fasen handlar om att förstå si-

tuationen genom att identifiera mål och behov, och ringa in en problembild. Därefter 

prövas och analyseras alternativa åtgärder och åtgärdskombinationer utifrån fyrstegs-

principen. Alternativa lösningar gallras ut och deras effekter, konsekvenser, måluppfyl-

lelse och kostnader bedöms. Utifrån de bästa alternativen formas en övergripande in-

riktning och förslag till rekommenderade åtgärder.  

 

Figur 1. Metod för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. 

 

Åtgärdsvalsstudien påbörjades under ett startmöte med arbetsgruppen 30 mars 2015 i 

Växjö. Därefter har arbetsgruppsmöten hållits i Växjö varannan måndag fram till slutet 

av juni. Huvuddelen av arbetet har gjorts mellan mötena, med avrapportering för de 

andra medverkande organisationerna under mötena. 

De medverkande organisationerna är: 

• Trafikverket 

• Region Kronoberg 

• Ljungby kommun 

 

Arbetet har letts av en styrgrupp där varje part har en ordinarie plats. Trafikverket är 

ordföranden i styrgruppen.  

1.3 Anknytande planering   

Åtgärdsvalsstudien har tydlig koppling till Sverigeförhandlingen och den utredning som 

görs om höghastighetståg för sträckan Jönköping-Malmö. Sverigeförhandlingens upp-

drag är att möjliggöra ett snabbt genomförande av en höghastighetsjärnväg Stockholm-

Göteborg och Stockholm-Malmö samt att ta fram principer för finansiering, en utbygg-

nadsstrategi och att hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. 
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År 2009 gjordes en utredning i Ljungby kommun, ”Lokalisering av ny järnvägsstation i 

Ljungby”, mot bakgrund av planering för Europabanan. I utredningen framgick att stat-

ionen bör placeras nära stadens centrala delar vilket ger förutsättningar för snabba och 

tydliga förbindelser med centrum. Lika viktigt är också ett läge där stationen enkelt går 

att nå från livliga kommunikationsleder, vilket gäller både för biltrafik och för gång- och 

cykeltrafik. Tre stationslägen utreddes, där det södra och det mellersta läget ansågs vara 

bäst. Det södra läget har sin största fördel av att det ligger vid stora trafikstråk och vid 

ett framväxande handelsområde. Det mellersta läget ligger närmast centrum och har 

mycket goda förutsättningar för utbyggnad.  

Inför arbetet med Sverigeförhandlingen föreslår Ljungby kommun en ny station väster 

om E4:an, i anslutning till Bolmstadsvägen. Denna väg blir en viktig koppling mellan 

stationen och centrum på mindre än 2 km. 

 

  

Järnvägsspåret föreslås vara nedsänkt på en drygt 1 km lång sträcka norr och söder om 

stationen. På denna sträcka ligger terrängen något högre, varför en nedsänkning är rela-

tivt enkel att konstruera. På så sätt minskas barriäreffekten och bullret från järnvägen.  

Bolmstadsvägen föreslås gå i en upphöjd bro över järnvägen. 

Figur 2 Stationsläge och utvecklingsområden i Ljungby  
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Stationsläget i västra Ljungby ligger i närheten av flera utvecklingsområden med såväl 

industrier och verksamheter som bostäder. Kring stationen föreslås en tätare bebyggelse 

med en blandning av bostäder, handel och kontor och väster om stationsområdet före-

slås en glesare bostadsbebyggelse. Längs med E4:an i norr och söder skapas möjligheter 

för nya verksamheter.  

Stationsläget är enkelt att nå från samtliga bostadsområden i Ljungby, se figur nedan. 

Som längst är det 5 km/15 minuter att cykla till den nya stationen. 

 

 
Figur 3. Cykelavstånd från stationsläget i Ljungby. 

Åtgärder för att tillgängliggöra stationen lokalt 

• Området i anslutning till stationsbyggnaden öster om järnvägsspåret är viktigt 

för upplevelsen av stationsmiljön. Här föreslås en tät bebyggelse med en bland-

ning av bostäder, handel och kontor. På så sätt får man en levande och attraktiv 

miljö.  

• Framför stationsbyggnaden föreslås en platsbildning i form av en park. 

• Bolmstadvägen utformas mellan centrum och stationen som en stadsmässig 

gata – med planterade träd, gång- och cykelväg, samt bostadsbebyggelse med 

inslag av verksamheter som kontor, detaljhandel och restauranger.  
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• Stationen ligger synlig från tillfartsvägen, med tydliga siktstråk från Bolmstads-

vägen.  

• Gång- och cykelvägar som kopplar ihop stationen med centrum och intillig-

gande bostadsområden och verksamhetsområden. 

• Stationens huvudbyggnad och huvudentré ligger på östra sidan om spåret, med 

en inbyggd gångbro till den västra sidan av spåret.   

• Tydligt och synligt vart man ska gå både när man anländer och när man ska åka 

med tåg. 

• Busshållplats och cykelparkering i direkt anslutning till stationens entré.  

• Taxihållplats, avsläppningsplats och korttidsparkering framför stationen.  

• Pendelparkering och långtidsparkering väster om spåret. Tillgång till laddplat-

ser för elbil. 

• God tillgång på cykelparkeringar i anslutning till stationen. Låst cykelgarage 

med förvaringsskåp, laddmöjlighet för elcyklar och cykelpump. 

• Möjlighet till cykelparkering vid Bolmstadvägens bro över järnvägsspåren, med 

direkt nedgång till spåren via trappor.  

 

Figur 4 Omgestaltning av Bolmstadvägen. 
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Stadsbussarna i Ljungby 

I och med att en järnvägsstation byggs i Ljungby kommer resandemönstren att föränd-

ras både till/från Ljungby och inom staden. Detta kommer att ställa nya krav på utbudet 

och utformningen av kollektivtrafiken i staden. Stadsbussarna behöver därför anpassas 

till en ny trafiksituation med en järnvägsstation i Ljungby.   

Stadsbussarnas nya upplägg utgår från att det istället för en nod blir två noder för kol-

lektivtrafiken – bussterminalen i centrum och stationen väster om E4. För att stadsbus-

sarna ska bli så effektiva som möjligt föreslås alla fyra föreslagna linjer passera båda 

dessa noder. På så sätt blir det ett bra utbud av bussar mellan stationen och de centrala 

delarna av Ljungby. 

Två linjer går från stationen till verksamhetsområdena (befintliga och planerade) längs 

med E4 norrut respektive söderut från stationen och vidare till bussterminalen i cent-

rum. Dessa linjer går främst som pendlingsbussar i halvtimmestrafik på morgon och 

kväll. De övriga två linjerna går raka vägen mellan stationen och bussterminalen, och 

därefter vidare genom bostadsområdena i den östra delen av Ljungby. Dessa busslinjer 

går hela dagen i anslutning till tågens ankomst/avgång. Detta innebär troligen att de 

båda busslinjerna går ca kl 5-22 en gång i timmen respektive, medan de går mellan stat-

ionen och bussterminalen 2 gånger i timmen. 

Busslinjerna kopplas till tågen och expressbussarna vid stationen respektive busstermi-

nalen och anknyter tidsmässigt till deras tidtabeller.  För stadsbussar i anslutning till 

tågstationen ska väntetiden vara max 5 minuter före och efter tågankomst. 

 

        Figur 5 Förslag på stadsbussar i Ljungby 2035. 
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Riktlinjer för utformning av stationsbyggnaden 

• Utformning och belysning för ökad trygghet.  

• Stationsbyggnaden ska ha en inbjudande utformning, som känns både attraktiv 

och trygg.  

• För att få en trygg miljö är det särskilt viktigt att ytorna kring entréer och rörel-

sestråk är upplysta och väl synliga.  

• Kvällsöppna verksamheter som kafé, kiosk eller servicebutik, eftersträvas också 

i och i anslutning till stationsbyggnaden. 

• Stationen ska vara uppbyggd så att det är tydligt hur man tar sig till och från tå-

gen, samt att övrig service i stationsbyggnaden är enkel att hitta.  

• I stationsbyggnaden ska det finnas tydlig information om tågavgångar och tidta-

beller, samt om hur man tar sig vidare till Ljungby centrum och andra resmål. 

Utrustning som biljettautomat, sittplatser och toalett är självklar, och även ba-

gageförvaring och wifi eftersträvas.   

• Både byggnaden och utrustningen i den ska vara tillgänglighetsanpassad.  

 

1.4 Övergripande syfte med de åtgärder som studerats 

Syftet med de åtgärder som studerats i denna åtgärdsvalsstudie är att stärka det region-

ala upptagningsområdet till ett eventuellt stationsläge i Ljungby.  
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2 Avgränsningar   

2.1 Geografisk avgränsning   

Åtgärdsvalsstudien är avgränsad till de regionala stråk som knyter an till ett eventuellt 

stationsläge i Ljungby. Detta innebär att studien fokuserar på kopplingar – i första hand 

med kollektivtrafik – mellan Ljungby och Halmstad, Markaryd, Älmhult, Växjö/Alvesta 

och Värnamo. 

 

  

Figur 6. Ljungbys läge vid höghastighetsbanan. 

 

2.2 Tidshorisont för åtgärders genomförande  

Åtgärdsvalsstudiens tidshorisont är år 2035, i linje med Sverigeförhandlingen. 2035 har 

av Sverigeförhandlingen valts som målår eftersom det är vid den tidpunkt som det be-

dömts att den nya höghastighetsjärnvägen är utbyggd i sin helhet och fått trafik. 
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3 Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar 
och mål för åtgärder   

3.1 Behov, brister, problem och intressenter   

Ljungby har i dagsläget ingen järnvägstrafik eller flygtrafik. Kommunikationerna sker 

via vägnätet och de dominerande vägarna är E4:an och 25:an. En station i Ljungby 

skulle innebära bättre kommunikationer med tåg till och från Ljungby, förbättrade 

pendlingsmöjligheter, större arbetsmarknad och möjligheter för ett utökat och varierat 

bostadsutbud. Dessutom skulle det innebära ett större befolkningsunderlag för närings-

liv och handel. För att stärka denna utveckling och för att nyttiggöra stationsläget för ett 

större omland behöver åtgärder i de regionala anslutningarna till Ljungby station stude-

ras. 

Intressenter för åtgärdsvalsstudien är resenärer som ska ta sig till och från höghastig-

hetstågen, kommuner för sin bebyggelseplanering och regionerna för bl a kollektivtra-

fikplanering. 

3.2 Befintliga förhållanden och utveckling – referensalternativ 

Restiderna för att ta sig med kollektivtrafik till eller från Ljungby är i nuläget förhållan-

devis långa, se isokronkartan nedan.  

 

Figur 7 Restidsisokronkartan för Ljungby, kollektivtrafik, nuläge. Källa: Ramböll. 
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 Nollalternativ 

Nollalternativet i denna åtgärdsvalsstudie är det läge vi har idag, dvs ingen höghastig-

hetsstation i Ljungby. 

 

Figur 8 Restider, kollektivtrafik, för nollalternativet, dvs ingen höghastighetsstation i Ljungby. 

Tiderna är det snabbaste alternativet i respektive reserelation. 

 

 

Referensalternativ  

Referensalternativet i denna åtgärdsvalsstudie innebär att höghastighetsstationen i 

Ljungby byggs, men inget görs i anslutningarna till den. 
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Figur 9 Restider, kollektivtrafik, för referensalternativet, dvs höghastighetsstationen i Ljungby 

byggs, men inget görs i anslutningarna till den. Tiderna är det snabbaste alternativet i respek-

tive reserelation. 

3.3 Mål för åtgärderna   

Följande restidsmål finns för Ljungby med omland: 

• Stockholm C – Ljungby med omland < 3 h 

• Malmö C – Ljungby med omland < 2 h 

• Göteborg C – Ljungby med omland < 2 h 45 min 

 

Målet med de åtgärder som studeras är att stärka de regionala kopplingarna med kor-

tare restider till Ljungby station.  
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4 Alternativa lösningar   

4.1 Tänkbara åtgärdstyper  

De åtgärder som studerats är främst åtgärder på väginfrastrukturen och busslinjerna till 

och från Ljungby. 

4.2 Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar  

Förutsättningar 

Ljungby station förutsätts trafikförsörjas med interregionaltåg på linjen Jönköping–

Malmö2. Det finns två alternativa sträckningar för järnvägen Jönköping–Malmö, US1 

via Helsingborg och US2B via Hässleholm. Interregionaltågen antas i båda alternativen 

stanna i Jönköping, Skillingaryd, Värnamo, Ljungby, Lund och Malmö. Mellan Ljungby 

och Lund går tågen antingen via Helsingborg (US1), med stopp även i Markaryd, eller 

via Hässleholm (US2B).  

Nedan listas förslag på åtgärder på väginfrastrukturen och busslinjerna till och från 

Ljungby som skulle kunna förbättra kommunikationerna mellan Ljungby och dess om-

land. Dessa åtgärdsförslag är framtagna för de 5 huvudstråken från Ljungby – mot 

Växjö/Alvesta, Halmstad, Värnamo, Markaryd och Älmhult – då det är i dessa stråk som 

den mesta trafiken till och från Ljungby inklusive expressbussarna går. Bland åtgärds-

förslagen inkluderas både åtgärder som finns med i länstransportplan eller annat be-

slutsunderlag samt åtgärder som ligger utöver det. 

Åtgärdsförslagen är indelade i ett avsnitt med åtgärder av betydelse för alla stråk och ett 

avsnitt vardera för de 5 huvudstråken. 

Åtgärder av betydelse för alla stråk 

• Ny trafikplats på E4 vid Bolmstadsvägen som kopplar ihop E4 med ny järnvägs-

station.  

• Kompletterande motorvägshållplatser för expressbussarna. 

• Bolmstadsvägen får en trafiksäkrare utformning som anpassas för busstrafik 

och ökad gång- och cykeltrafik. Antalet utfarter till vägen minskas och busstrafi-

ken prioriteras i den signalreglerade korsningen med Märta Ljungbergsvä-

gen/Helsingborgsvägen. Av särskild betydelse för gång- och cykeltrafiken är ut-

formningen av trafikmiljön i anslutning till E4. 

• Prioritering av busstrafiken i de större orter som berörs av busstrafiken till och 

från Ljungby – Ljungby, Halmstad, Markaryd, Älmhult, Alvesta, Växjö och Vär-

namo. Sådana åtgärder kan inkludera busskörfält, prioritering av bussar vid tra-

fiksignaler m.m. Även i orter som berörs av kompletterande busstrafik kan åt-

gärder göras. 

• Alla bussar (både stadsbussar och regionalbussar) går mellan stationen och 

bussterminalen. 

                                                           
2 Antagen trafikering enligt Trafikering med nya höghastighetsbanor Stockholm – Göteborg/Malmö, Trafikverket 2015-05-29. 
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• För att underlätta byte mellan trafikslag och få ut maximal nytta av bussarna 

bör alla expressbussar passera både centrum och ny järnvägsstation i start- och 

målorten, i de fall stationen inte ligger i centrum. 

• Busstidtabeller anknyter till tågtrafikens tidtabeller, även utanför rusningstra-

fik. Max 10 min bytestid mellan olika kollektivtrafikslag. För stadsbussar i an-

slutning till stationen ska väntetiden vara max 5 minuter före och efter tågan-

komst. 

 

För att visa potentialen för snabba resor till Ljungby station förutsätts expressbussarna 

prioritera Ljungby station framför Ljungby centrum; exempelvis antas bussarna från 

Växjö först angöra Ljungby station för att sedan fortsätta till bussterminalen. 

 

 

 

Figur 10. Expressbusslinjer som studeras till och från Ljungby station. Linjerna förutsätts prio-

ritera stationen framför centrum för att visa restidspotentialen till stationen. 
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Ljungby – Växjö/Alvesta 

För stråket Ljungby–Växjö/Alvesta föreslås följande åtgärder. 

Förbättrad väg 25 med minst 2+1-standard hela vägen och 100 km/h som generell has-

tighet: 

• Sickinge – Bygg om korsningen med Sickingevägen för att kunna hålla 100 

km/h, exempelvis med asymmetrisk eller planskild korsning. Busshållplats med 

pendlingsparkering för expressbussar vid Sickinge, där det finns bra förbindelse 

till bostadsområden i östra delen av Ljungby.  

• Ryssby – Bygg om korsningarna vid infarterna till Ryssby för att kunna hålla 

100 km/h, exempelvis med asymmetrisk eller planskild korsning. Ett alternativ 

skulle kunna vara att ta bort någon av infarterna till Ryssby, och förslagsvis då 

den västra eller mittersta, men det skulle samtidigt kräva ytterligare ombyggnad 

av Ryssbys vägstruktur. 

• Sjöatorp – Bygg bort rondellen och prioritera väg 25 framför väg 27 för att hålla 

nere restiden och få en trafiksäkrare utformning.  Exempelvis skulle väg 25 vara 

en genomgående väg, med väg 27 som påfartsväg. 

• Sjöatorp till Alvesta V – ombyggnad till minst 2+1-väg. Åtgärden är planerad. 

• Växjö – Prioritering av bussar vid trafiksignalerna på vägen in till Växjö rese-

centrum. Busskörfält mellan Samarkand-rondellen och Väster.  

 

Expressbussar till/från Växjö: 

• Fler turer på båda hållen, minst 8 per dag och riktning. 

• Någon expressbuss även på kvällstid 

• Eventuella stopp vid väg 25 i höjd med Ryssby och/eller Alvesta 

 

Expressbussar till/från Alvesta:  

• Någon tur vardera hållet under rusningstrafik 

• Busstopp vid väg 25 i höjd med Ryssby 

 

Ljungby – Halmstad 

För stråket Ljungby–Halmstad föreslås följande åtgärder. 

 

Förbättrad väg 25 med mål att få minst 2+1-standard hela vägen och 100 km/h som ge-

nerell hastighet: 

• Ljungby till Simlångsdalen – minst 2+1-väg med 100 km/h. I Kronobergs län 

återstår delen Glamshult- Boasjön, övrigt är åtgärdat eller planerat. I Hallands 

län finns i nuläget inga åtgärder planerade på väg 25. 

• Simlångsdalen – om möjligt förbifart förbi Simlångsdalen, annars upprustning 

av befintlig väg genom samhället. 
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• Simlångsdalen till Skedala – 2+1-väg med 100 km/h 

• Skedala till Halmstad – minst 2+1-väg med 80 km/h 

• Halmstad – Prioritering av bussar vid trafiksignalerna på vägen in till Halmstad 

resecentrum. Busskörfält på vägen in mot centrum. 

 

Expressbussar till/från Halmstad:  

• Bussturer på båda hållen under rusningstrafik, 8 per dag och riktning. 

• Möjlighet till stopp vid E4 vid Ljungby södra 

• Eventuella stopp i Vrå (med anknytande buss till/från Lidhult) och Simlångsda-

len.   

• Stopp i Halmstad öster om E6, någonstans mellan motorvägen och Vallås cent-

rum. Busshållplatsen ska ha tillgång till pendlarparkering och bra gång- och cy-

kelvägar.  

• Den snabbaste vägen genom Halmstad till resecentrum. 

 

De bussar som går direkt till/från Halmstad har huvudsakligen sträckningen Halmstad 

– Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

Ljungby–Värnamo 

Vägen mellan Ljungby och Värnamo är av god standard och hela denna sträcka kommer 

om några år att vara ombyggd till motorväg, varför det är svårt att se några åtgärder i 

trafikinfrastrukturen som i någon större utsträckning skulle korta ner restiderna mellan 

orterna.  

Expressbussar till/från Värnamo:  

• Bussar som kompletterar tågtrafiken vid behov – när tåg inte stannar på båda 

ställena m.m. 

• Eventuellt stopp på E4 vid trafikplats Lagan.  

• Stopp på vägen vid Värnamo höghastighetsstation, om den förläggs vid E4 och 

inte i centrum. Om stationen förläggs ytterligare österut bör det finnas möjlig-

het till stopp vid trafikplats Värnamo S för bussbyte mot Värnamos nya station. 

• Snabbaste vägen in till Värnamo resecentrum (expressbussarna går idag på 

Götavägen och inte Malmövägen).  

De bussar som går direkt till/från Värnamo har huvudsakligen sträckningen Värnamo – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

Ljungby–Markaryd 

Det finns två alternativa sträckningar för en ny järnväg söderut från Ljungby mot 

Malmö, antingen via Helsingborg eller via Hässleholm. Om järnvägen går förbi Helsing-

borg kan det bli ett stopp i anslutning till Markaryd medan en bana via Hässleholm på 

grund av sin sträckning inte skulle få något stopp i Markaryd.  Med detta som utgångs-

punkt behandlar de åtgärder som föreslås för stråket mot Markaryd enbart väginfra-

strukturen. 



 22  
   

   

 

Vägen mellan Ljungby och Markaryd är av god standard och hela denna sträcka kommer 

om några år att vara ombyggd till motorväg, varför det är svårt att se några åtgärder i 

trafikinfrastrukturen som i någon större utsträckning skulle korta ner restiderna mellan 

orterna. Åtgärderna nedan förutsätter järnvägssträckning US2B utan stopp i Markaryd.  

Expressbussar till/från Markaryd: 

• Minst 6 turer per dag och riktning 

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra. 

• Vissa bussturer stannar på E4 vid trafikplats Strömsnäsbruk. 

 

De bussar som går direkt till/från Markaryd har huvudsakligen sträckningen Markaryd 

– Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal 

Ljungby–Älmhult 

För stråket Ljungby–Älmhult har fyra alternativ identifierats. 

• ”Nord”, Ljungby–Liatorp–Älmhult 

• ”Mitt 80”, Ljungby–Hamneda–Älmhult på ombyggd väg 

• ”Mitt 100”, Ljungby–Hamneda–Älmhult på ny väg 

• ”Syd”, Ljungby–Traryd–Älmhult 

 

Alla expressbussar till/från Älmhult: 

• Minst 8 turer per dag och riktning 

• Någon expressbuss även på kvällstid 

• Även fortsättningsvis ”långsamma” bussar Ljungby – Agunnaryd – Liatorp – 

Diö – Älmhult samt Ljungby – Hamneda – Pjätteryd – Älmhult 

 

 

         Figur 11 Fyra alternativ för stråket Ljungby – Älmhult. 
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Alternativ ”Nord” Ljungby–Liatorp–Älmhult 

Väg 23 Liatorp – Älmhult utbyggd till 2+1-väg med 100 km/h. Förbättrad väg 124 med 

minst 80 km/h som generell hastighet: 

• Ljungby till Liatorp – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträtningar 

av vägen. 

• Liatorp – förbifart på väg 124 förbi Liatorp till väg 23. 

• Liatorp till Älmhult – 2+1-väg på väg 23 med 100 km/h hela vägen. Genomfö-

rande av åtgärder pågår på sträckan. 

• Älmhult – infart på Haganäsleden, som är under utbyggnad. 

 

Expressbussar till Älmhult:  

• Snabbaste vägen ut ur Ljungby–Fabriksgatan och Gängesvägen/Vadgatan  

• Eventuella stopp vid Agunnaryd och Liatorp 

• Expressbussarna går på väg 23 mellan Liatorp och Älmhult 

• Haganäsleden in till stationen i Älmhult 

 

De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby bussterminal – Ljungby järnvägsstation. Anledningen till att linjedragningen i 

detta specifika fall går till bussterminalen före stationen är att bussterminalen passeras 

på vägen till stationen. 

 

Alternativ ”Mitt 80” Ljungby–Hamneda–Älmhult på ombyggd väg 

E4 Ljungby – Hamneda utbyggd till motorväg med minst 110 km/h. Förbättrad väg 

Hamneda - Älmhult med minst 80 km/h som generell hastighet: 

• Hamneda till Älmhult – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträt-

ningar av vägen där den behåller nuvarande sträckning, d.v.s. längs huvuddelen 

av sträckan. 

• Nybyggda ”förbifarter” förbi Hamneda, Hå och Pjätteryd – genom att undvika 

tättbebyggda områden och skarpa kurvor förbättras trafiksäkerheten och mins-

kas restiden. 

• Nya broar behövs över både Lagan och Helge å. 

• Älmhult – ringled väster om bostadsområdena i Älmhult, vilken leder trafiken 

direkt till väg 120. 

 

Expressbussar till Älmhult  

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra 

• Den klart snabbaste vägen för bussar och bilar mellan Älmhult och Ljungby nya 

station (då man kommer direkt från E4 och inte behöver åka genom Ljungby 

samhälle) 
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De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

 

Alternativ ”Mitt 100” Ljungby–Hamneda–Älmhult på ny väg 

E4 Ljungby – Hamneda utbyggd till motorväg med minst 110 km/h. Ny väg Hamneda – 

Älmhult med 100 km/h som generell hastighet: 

• Hamneda till Älmhult – väg med 2+1-standard. Mellan E4 och Helge å föreslås 

vägen gå i ny sträckning utanför Hamneda, Hå och Pjätteryd. Mellan Helge å 

och Älmhult till stora delar i befintlig vägsträckning. Nya broar behövs över 

både Lagan och Helge å. 

• Älmhult – ringled väster om bostadsområdena i Älmhult, vilken leder trafiken 

direkt till väg 120 

 

Expressbussar till Älmhult  

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra 

• Den klart snabbaste vägen för bussar och bilar mellan Älmhult och Ljungby nya 

station (då man kommer direkt från E4 och inte behöver åka genom Ljungby 

samhälle) 

De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 

 

Alternativ ”Syd” Ljungby–Traryd–Älmhult 

E4 Ljungby – Traryd utbyggd till motorväg med minst 110 km/h i hela sin sträckning. 

Förbättrad väg 120 med minst 80 km/h som generell hastighet: 

• Delary till Älmhult – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträtningar 

av vägen. Genomförande av åtgärder pågår på sträckan. 

• Traryd till Delary – breddning, förbättrad bärighet och eventuella uträtningar 

av vägen. Genomförande av åtgärder återstår på delar av sträckan. 

• Traryd – genväg/förbifart förbi orten för trafik mellan väg 120 och E4 i nordlig 

riktning. 

 

Expressbussar till Älmhult  

• Möjlighet till stopp vid E4 vid trafikplats Ljungby södra 

• En relativt snabb väg för bussar och bilar mellan Älmhult och Ljungby nya stat-

ion (då man kommer direkt från E4 inte behöver åka genom Ljungby samhälle) 

 

De bussar som går direkt till/från Älmhult har huvudsakligen sträckningen Älmhult – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. 
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4.2 Potentiella effekter och konsekvenser 

Restider och kostnader 

I nedanstående tabell har potentiell restid med expressbuss till Ljungby station bedömts 

och kostnad för de infrastrukturåtgärder som beskrivs ovan beräknats.  

Notera att restidsvinsterna inte enbart kan göras tack vare infrastrukturåtgärderna, utan 

är i stor utsträckning en följd av nya trafikupplägg med direktbussar. 

 

Stråk 
Restid 

idag3 

Direktbuss, 

bef. väg4 

Restid  

potential4 

Ungefärlig investering, 

infrastruktur5 

Växjö 50 min 46 min 45 min 90-160 mnkr6 

Alvesta 45 min 35 min 34 min 70-110 mnkr 

Halmstad 1 tim 23 min 56 min 54 min 290-460 mnkr 

Värnamo 45 min 40 min 40 min - 

Markaryd 45 min 40 min 40 min - 

Älmhult, alt ”Nord” 50 min 43 min 41 min 230-320 mnkr 

Älmhult, alt ”Mitt 80”  40 min 37 min 260-360 mnkr 

Älmhult, alt ”Mitt 100”  40 min 36 min 530-790 mnkr 

Älmhult, alt ”Syd”  45 min 44 min 100-140 mnkr7 

 

Ytterligare faktorer som påverkar val av resesätt är t.ex. pris, platstillgång och komfort. 

Åtgärdernas påverkan på biltrafiken har inte studerats, men förbättringar i infrastruk-

turen innebär naturligtvis restidsvinster även där. 

 

 

                                                           
3 Till Ljungby busstation. 

4 Till Ljungby station. 

5 Den beräknade investeringen ska ses som en storleksordning och är beräknad med schablonkostnader.  

6 Kostnaderna för Växjö och Alvesta ska ej summeras, då sträckan till Alvesta ingår i sträckan till Växjö. 

7 I denna summa ingår åtgärder à 30-40 miljoner kr på delen Göteryd-Delary, som finns med i befintliga planer för kommande 

femårsperioden.  
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Figur 12 Ungefärliga restider med genomförda åtgärder i anslutningar till höghastighetsstat-

ionen. Tiderna är det snabbaste alternativet i respektive reserelation. 

 

Med höghastighetsbanan och genomförda åtgärder i Ljungbys omland, kan man med 

kollektivtrafiken komma betydligt längre än i nuläget, vilket tydligt visas i restidsiso-

kronkartan nedan. 
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Figur 13 Restidsisokronkarta för Ljungby, kollektivtrafik, med höghastighetsbana och införda 

åtgärder. Källa: Ramböll. 

Nytta med koppling till Ljungby station 

Här görs en genomgång av restidsjämförelser för att beskriva nyttan med eventuella ex-

pressbussanslutningar till Ljungby station. För många av resorna skulle även en kombi-

nation av bil till Ljungby och vidare resa med tåg kunna bli aktuell. För att kollektivtra-

fikresorna via Ljungby ska bli konkurrenskraftiga är det viktigt med täta bussavgångar 

och kort bytestid i Ljungby. 

 

Växjö/Alvesta 

Resor från Växjö och Alvesta mot Jönköping, Stockholm och Göteborg sker snabbast via 

Värnamo. Restiden Växjö-Värnamo kommer att vara ca 35 min8. Dessutom blir det 10-

15 min kortare restid med tåg på höghastighetsbanan till Jönköping från Värnamo jäm-

fört med från Ljungby. Med en beräknad restid med expressbuss Växjö-Ljungby på 45 

min blir det en sammanlagd restidsskillnad på 20-25 min till Jönköping. 

                                                           
8 34-36 minuter beroende på utbyggnadsalternativ enligt Åvs för Kust till kustbanan delen Växjö-Värnamo. 
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Resor mot Skåne sker snabbast via Södra Stambanan och anslutning till höghastighets-

banan i Hässleholm. Restid till Malmö ca 1 tim 40 min, att jämföra med ca 2 tim via 

Ljungby (inkl. 10 min byte i båda fallen). 

Resor från Alvesta är ca 10 minuter kortare än från Växjö i samtliga fall ovan. 

Sammanfattningsvis är det svag nytta med anslutning från Växjö och Alvesta till 

Ljungby station; det finns alternativa resvägar mot Jönköping, Stockholm och Göte-

borg respektive mot Skåne som är snabbare. 

 

Halmstad 

Halmstad har direktförbindelser till Skåne via Västkustbanan (Helsingborg-Lund-

Malmö) och Markarydsbanan (Hässleholm). Via Västkustbanan finns även direktförbin-

delse till Göteborg. 

Däremot kan resor via Ljungby station bli intressant i relationen Halmstad-Jönköping. 

Med expressbuss och byte i Ljungby blir den sammanlagda restiden till Jönköping  

ca 1 tim 40 min. Resor via Göteborg beräknas ta drygt 2 tim, liksom resor via Värnamo 

(under förutsättning att restiderna inte förbättras på järnvägen mellan Halmstad och 

Värnamo). 

Resor vidare norrut till Stockholm beräknas ta 3 tim 15 min via Göteborg och  

ca 3 tim 10 min via Ljungby. Eftersom resor via Göteborg har tätare avgångar och färre 

byten kommer sannolikt en större andel av resorna till Östergötland och Stockholm att 

gå den vägen. Beroende på trafikutbud kan dock vägen via Ljungby bli ett intressant al-

ternativ även för dessa resor. Valet av resväg till Stockholm/Östergötland kan även på-

verkas av var i Halmstad resan startar, då resor från östra Halmstad har enkel tillgång 

till expressbussen till Ljungby. För resor från Halmstad mot Stockholm/Östergötland 

kan även en kombination av bil till Ljungby och vidare resa med tåg vara aktuell. 

Sammanfattningsvis kan åtgärder i stråket Halmstad-Ljungby möjliggöra snabbare 

resor mellan Halmstad och Jönköping och i viss mån även mellan Halmstad och Stock-

holm. 

 

Värnamo 

Restiden med tåg Ljungby-Värnamo kommer att vara 10-15 minuter. Under förutsätt-

ning att interregionaltågen (med stopp i Värnamo och Ljungby) får ett acceptabelt turut-

bud, kommer kompletterande expressbusstrafik – med mer än dubbelt så lång restid – 

inte kunna bli ett intressant resalternativ9. Om höghastighetstågstationen hamnar utan-

för centrum i Värnamo kan dock expressbussar tidsmässigt konkurrera med tåg på resor 

mellan centrum i respektive stad. 

Sannolikt är det mycket svagt underlag för expressbusstrafik mellan Ljungby och Vär-

namo om höghastighetsjärnvägen byggs med stationer i båda dessa orter. 

 

Markaryd 

Såvida det inte byggs en ny station i Markaryd kommer kopplingen därifrån till höghas-

tighetsjärnvägen att ske via Hässleholm söderut mot Malmö samt via Ljungby norrut 

                                                           
9 Om höghastighetsstationen hamnar utanför centrum i Värnamo ger dock järnvägen ingen större restidsförbättring för resor från 

centrum till centrum i Ljungby och Värnamo. 10-15 min tågresa samt ytterligare 10-15 min byte och anslutningsresa till och 

från centrum i båda städerna innebär en sammanlagd restid på 30-45 min. I detta fall skulle expressbussar kunna bli ett 

intressant komplement. 
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mot Jönköping och Stockholm/Östergötland. Resor till Göteborg kan ske antingen via 

Halmstad eller via Ljungby, där resor via Ljungby har kortare restid (2 t 15 min jämfört 

med 2 t 30 min) men kräver samtidigt två byten i stället för ett. 

Resor från Markaryd till Värnamo, Jönköping och vidare mot Stockholm (och Göte-

borg, beroende på tidtabell) kommer därmed att gynnas av kortare restider i stråket 

Markaryd-Ljungby. 

 

Älmhult 

Resor söderut mot Skåne sker snabbast via Södra Stambanan med anslutning till hög-

hastighetsbanan i Hässleholm. 

För resor norrut mot Jönköping, Göteborg och Stockholm finns flera alternativ från 

Älmhult – via höghastighetsbanan i Värnamo, Ljungby eller Hässleholm samt via Södra 

stambanan norrut. För resor Älmhult-Jönköping blir restiden med här föreslagna åtgär-

der via Värnamo och Alvesta ca 1 tim 25 min10 och via Ljungby 1 tim 20 min–1 tim 25 

min. Med åtgärderna i ÅVS för Kust till kustbanan Växjö – Värnamo genomförda mins-

kar restiden via Alvesta och Värnamo till 1 tim 30 min. Restiderna är ungefär likvärdiga, 

men alternativet via Värnamo kräver ytterligare ett byte jämfört med Ljungbyalternati-

vet. Val av resväg beror i övrigt främst på tågtider och utbud i Ljungby respektive Vär-

namo. 

Resor mellan Älmhult och Göteborg går via ett byte i Jönköping och där finns därför 

samma alternativ som för resor till Jönköping. Resonemanget är därför samma som 

ovan. Restiden bedöms vara ca 50 minuter längre än för resor till Jönköping.  

Även för resor mot Stockholm är alternativen via Ljungby respektive Värnamo ungefär 

likvärdiga med restid 2 tim 50 min–2 tim 55 min. Beroende på trafikupplägg kan även 

resor via Hässleholm eller norrut på Södra Stambanan vara intressanta alternativ. Resti-

derna är här likvärdiga varför resvägar med färre byten har en fördel.  

Valet av resväg norrut kan även påverkas av var i Älmhult resan startar, då resor från de 

norra delarna av orten har enkel tillgång till bussen mot Ljungby. För resor från Älmhult 

via Ljungby kan även en kombination av bil till Ljungby och vidare resa med tåg vara ak-

tuell. 

Åtgärder i stråket Älmhult-Ljungby, med koppling till Ljungby station, kan ge mått-

liga restidsförkortningar mellan Älmhult och Jönköping/Göteborg. För alla resmål 

norrut på höghastighetsbanan kan stråket Älmhult-Ljungby även bidra till att skapa 

fler resalternativ. 

  

                                                           
10 Förutsätter att åtgärderna i ÅVS för Kust till kust banan Växjö-Värnamo genomförs. Annars ca 5 min längre restid. 
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5 Förslag till inriktning och rekommen-
derade åtgärder   

5.1 Beskrivning av övergripande inriktning  

Förbättrade expressbusslinjer kan ge betydande restidsvinster i 

fyra av de fem studerade stråken; mellan Ljungby och Växjö/Alvesta, Halmstad, Marka-

ryd11 respektive Älmhult. I det femte stråket, mot Värnamo, kommer höghastighetsjärn-

vägen (särskilt om Värnamos höghastighetsstation hamnar i centrala Värnamo) i sig att 

ge så pass stora restidsförbättringar att kompletterande expressbusstrafik inte kan bli 

ett tillräckligt attraktivt alternativ12. 

I tre av stråken, mot Halmstad, Markaryd och Älmhult, kan en prioriterad anslutning till 

Ljungby station även ge betydande restidsvinster Halmstad-Jönköping (samt i viss mån 

Halmstad-Stockholm) och Markaryd-Jönköping/Stockholm (samt i viss mån Markaryd-

Göteborg) samt Älmhult-Jönköping/Göteborg. 

Från Älmhult är dock nyttan med koppling till Ljungby station generellt något svagare, 

då det finns flera alternativa resvägar med jämförbara restider. En utveckling av buss-

trafiken kan bidra till utökade resmöjligheter mellan Älmhult och alla resmål norrut på 

höghastighetsbanan.  

Från Växjö/Alvesta finns snabbare resvägar mot såväl Skåne som mot Jönköping, Stock-

holm och Göteborg. 

 

5.2 Rekommenderade åtgärder 

Med syfte att stärka det regionala upptagningsområdet till Ljungby station föreslås föl-

jande åtgärder. 

Åtgärder som ger tydligt förkortad restid för interregionala resor 

• Expressbuss Halmstad-Ljungby via Ljungby station. Infrastrukturåtgärder på 

Rv 25 och i tätorterna för att förbättra bussarnas framkomlighet behöver stude-

ras vidare. Ger primärt restidsförbättringar Halmstad-Ljungby (restid ca 55 

min), Halmstad-Jönköping (restid ca 1 tim 40 min) och i mindre grad Halm-

stad-Stockholm (restid 3 tim 10 min). 

• Utveckling av expressbusstrafiken Markaryd-Ljungby via Ljungby station. Even-

tuellt infrastrukturåtgärder i form av nya motorvägshållplatser samt prioritering 

av busstrafiken i tätorterna. Ger primärt restidsförbättringar Markaryd-Ljungby 

(restid ca 40 min), Markaryd-Jönköping (restid ca 1 tim 25 min) och vidare mot 

Stockholm, samt i mindre grad Markaryd-Göteborg (restid 2 tim 15 min). 

Åtgärder som ger något förkortad restid och utökade resmöjligheter för interreg-

ionala resor 

• Expressbuss Älmhult-Ljungby med snabb koppling till Ljungby station. Åtgär-

der på infrastruktur och expressbusslinjer mellan Älmhult och Ljungby för att få 

                                                           
11 Under förutsättning att det inte byggs någon höghastighetsstation i Markaryd. 

12 Gäller särskilt om höghastighetsstationen i Värnamo placeras centralt i staden. 



 31  
   

   

 

kort restid till Ljungby station behöver studeras. Eventuellt infrastrukturåtgär-

der i form av nya landsvägshållplatser samt prioritering av busstrafiken i tätor-

terna. Ger primärt restidsförbättringar Älmhult-Ljungby (restid ca 35-40 min) 

samt mindre restidsförbättringar Älmhult-Jönköping (restid 1 tim 20 min–1 tim 

25 min) och Älmhult-Göteborg (restid 2 tim 10 min–2 tim 15 min). Resandeun-

derlaget blir sannolikt för svagt för att köra två parallella busslinjer mellan Älm-

hult och Ljungby, med attraktivt turutbud på båda. Detta behöver studeras när-

mare i kommande skeden. 

Åtgärder som inte ger förkortad restid för interregionala resor 

• Motsvarande utveckling av busstrafiken mot Växjö/Alvesta (och eventuella in-

frastrukturåtgärder på Rv 25) ger restidsförbättringar Växjö-Ljungby och Al-

vesta-Ljungby, men bidrar inte i någon större utsträckning till att stärka upptag-

ningsområdet för Ljungby station (d.v.s. målet i denna studie). För dessa buss-

linjer bör inriktningen vara att prioritera restider till Ljungby centrum framför 

stationen, t.ex. genom att från Växjö/Alvesta köra först till bussterminalen i 

centrum och sedan till stationen. 

• Vägen mellan Ljungby och Värnamo är av god standard och åtgärder i infra-

strukturen kortar därför inte ner restiderna i någon större utsträckning. Bussar 

som kompletterar tågtrafiken vid behov och stopp på vägen vid Värnamo hög-

hastighetsstation (om den förläggs vid E4 och inte i centrum). De bussar som 

går direkt till/från Värnamo har huvudsakligen sträckningen Värnamo – 

Ljungby järnvägsstation – Ljungby bussterminal. Om interregionaltågen får ett 

acceptabelt turutbud kommer dock inte kompletterande expressbusstrafik att 

bli ett intressant resalternativ. 
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6 Beslut om fortsatt hantering  

 

Åtgärdsvalsstudien kommer att lämnas till kommuner och regioner för att kunna använ-

das som underlag i åtgärdsplaneringen och i arbetet med Sverigeförhandlingen. 
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