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Planeringsprocess för samplanering 



Målbild Markarydsbanan

Gemensam regional målbild:

En attraktiv och pålitlig persontrafik för arbets-

och studiependling samt fjärresor som är;

• Robust 

• Enkel

• Tillgänglig 

• Snabb

• Effektiv

Infrastrukturinvesteringar i Halland ska baseras på behov som genererar samhällsutveckling 

Målet är att skapa en attraktiv tågtrafik med avgångar varje timme, en robust och pålitlig trafik med smidiga byten. Det 

är Region Hallands ambition att starta trafiken så snart som möjligt, efter att mötesspår och stationsåtgärder är på plats. 

En satsning på Markarydsbanan innebär även en satsning på stationsorterna Veinge och Knäred med omland, där Laholms 

kommun har lagt fram en ambitiös plan för orternas framtida utveckling. Orterna bidrar påtagligt till resandeunderlaget.



Aktuellt 

● Samverkan och samplanering fortsätter, inkl. tecknande av medfinansierings- och genomförandeavtal

● Trafikverket har taktpinnen i genomförandefasen 

● Region Halland har uttryckt oro över att åtgärder riskerar att flyttas fram i tid, bl.a. på grund av införandet av 

nytt signalsystem ERTMS och påverkan från åtgärder i andra närliggande järnvägsstråk. Viktigt att få 

investeringsåtgärderna på plats snarast. Trafikverket har återigen väckt frågan om mötesspåret i Knäred

ska var ett namngivet objekt. Behövs järnvägsplan? Kontaktledningsbyte när?

● Yttrande om nya stambanor; Region Halland ser ett stort värde i att det skapas attraktiva bytespunkter i 

Mölndal och Hässleholm, vilket minimerar antal byten mellan trafikslagen - ej externa stationslägen som 

inte knyter samman befintliga banor med det nya systemet

● Nytt trafikförsörjningsprogram. Markarydsbanan beskrivs som ett starkt stråk i programmet

● Medel till investeringar på Markarydsbanan finns med i gällande och kommande infrastrukturplan

● Region Halland fortsätter vi att verka för en smidig samplaneringsprocess och att en start av persontrafiken 

på Markarydsbanan ska komma till stånd så snart som möjligt
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