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Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete 
kring bland annat 
• arbetsmarknad och kompetensförsörjning

• bredband och digitalisering 

• Infrastruktur och kollektivtrafik

• Kultur

Målsättningen är att skapa en grund för ökad 
tillväxt och hållbar utveckling i Sydsverige
och Sverige. 



Sydsverige

• Flerkärnig ortsstruktur med tillväxtmotorer 
och regionala kärnor
• 4,9 Mdr/år till regional kollektivtrafik

• 80 miljoner resor med regionala tågsystemen 
i Sydsverige (2019) 

• Trafikerar 167 järnvägsstationer

• 1/3 av hela Sveriges samlade export- och 
importvärde går via Sydsveriges hamnar och 
över Öresund



www.regionsamverkan.se/samarbetsomraden/infrastruktur-och-kollektivtrafik

Positionspapper för infrastruktur 2020 

Positionspapper för kollektivtrafik 2019

Sydsvenska prioriteringar 2021

Handlingsplan kollektivtrafik 2021



Positionspapper för kollektivtrafik 2019

Gemensam målbild för kollektivtrafik
• Kollektivtrafiken ska vara enkel att använda, 

erbjuda snabba, punktliga och bekväma resor.

• Kollektivtrafiken i Sydsverige ska knyta samman 
tillväxtmotorer och regionala kärnor och stärka 
deras samspel med sitt omland.

• Kollektivtrafiken ska i de starka stråken erbjuda 
restider som är tydligt kortare än med bil.



Positionspapper för infrastruktur 2020

För den framtida utvecklingen av infrastrukturen 
är vi i Sydsverige eniga om att verka för
• Nationell och internationell tillgänglighet

• Sammanknutet Sydsverige

• Konkurrensmässiga och hållbara godstransport







Princip för parallella tågtrafiksystem

• Snabbtåg: Stannar i större städer, tåg för 250-320 km/tim, mycket hög komfort för resor >2 timmar

• Storregiontåg: Stannar på stora stationer, tåg för 200-250 km/tim, hög komfort för resor 1-2 timmar

• Regiontåg: Stannar på regionalt stora stationer, tåg för 180-200 km/tim, normal komfort för resor 30-60 min

• Lokaltåg: Stannar på alla stationer, tåg för 160-180 km/tim, komfort för resor 15-60 min
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Kategori

Snabbtåg

Storregiontåg

Regiontåg

Lokaltåg

Trafiktjänster

Kommersiella 
operatörer

Öresundståg

System 3, Västtågen

Pågatågen, Krösatågen, 
Västtågen







Markarydsbanan

Stångådalsbanan

Skånebanan

Kust till kustbanan
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C.

Ø
.

Ö.

Infrastrukturåtgärder
för att uppnå 
restidsmålen
• Västkustbanan, Kungsbacka-Almedal, 

Kävlinge-Landskrona: Fyrspår
• Västkustbanan, Lund-Helsingborg-Kungsbacka: 

Hastighetshöjning till 250 km/tim
• Jönköpingsbanan, Nässjö-Jönköping; 

Kust till kust-banan, Alvesta-Växjö-Kalmar; 
Skånebanan, Helsingborg-Hässleholm-Kristianstad: 
Dubbelspår för 200 km/tim
• Blekinge Kustbana, hastighetshöjningar och nytt 

enkelspår Sandbäck-Ronneby för 200 km/tim
• Stångådalsbanan; Kust till kust-banan, Borås-

Alvesta, Emmaboda-Karlskrona; Viskadalsbanan, 
Markarydsbanan: Hastighetshöjning till minst 160 
km/tim och fler mötesstationer
• Alvesta, triangelspår mellan Kust till kust-banan 

österut och Södra stambanan norrut
• Hässleholm, triangelspår mellan Skånebanan 

österut och Markarydsbanan respektive Södra 
stambanan norrut
• För övrigt: HH-tunnel, Ny stambana 
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Beslutade åtgärder i gällande plan måste genomföras

• Nya stambanan: två nya spår
Lund–Hässleholm   
• Västkustbanan: Helsingborg – Maria, 

dubbelspår   

• Malmöpendeln Lommabanan – etapp 2  

• Värnamo – Jönköping/Nässjö, elektrifiering 
och höjd hastighet  
• Halmstad C, bangårdsombyggnad  

• E22 Ronneby Öst–Nättraby

• E22 förbi Bergkvara  
• E6 i Skåne, trimning   
• Sydostlänken 
• Alvesta, triangelspår 

• Rv 40 Nässjö–Eksjö och förbi Eksjö  
• E22 Fjälkinge–Gualöv
• E22 Gladhammar–Verkebäck  
• E65 Svedala–Börringe



Våra gemensamma prioriteringar 
till nationell plan 2022-2033

1. Skånebanan; dubbelspår 
Hässleholm–Kristianstad 

2. Kust- till kustbanan; dubbelspår 
Växjö–Alvesta 

3. Jönköpingsbanan; station 
A6/Ryhov, tretågsstation 
Forserum 

4. Stångådal- och Tjustbanan; 
Mötesspår Rockneby, 
triangelspår Berga, 
delelektrifiering, ERTMS 

5. Rv 40; Ulricehamn-Jönköping, 
utbyggnad till motorväg 

6. E22; genomfart Mönsterås 

7. Västkustbanan; Vändspårstation 
Kungsbacka inkl. partiellt 
fyrspår Kungsbacka C till 
Kungsbacka Hede 

8. Blekinge Kustbana; 
Karlshamns–Sölvesborg, ny 
järnväg. 

9. Södra stambanan; Älmhults 
bangård spår 3-5 

10. Kust till kust banan; 
Stationsombyggnad Emmaboda 

11. Västkustbanan; Halmstad C; Ny 
omloppsnära 
uppställningsbangård 

12. Markarydsbanan; Mötesstation 
Knäred

13. Rv 26; Halmstad–Jönköping; 
mötesseparering återstående 
delar 

14. Ystadbanan; förlängt mötesspår 
Skurup–Rydsgård



Processer och satsningar av stor vikt för 
transportsystemets utveckling
• De nya stambanorna måste byggas så snabbt 

som möjligt som ett sammanhållet system 
med centrala stationslägen. 

• Den nationella planen ska innehålla 
investeringar i infrastruktur som bidrar till att 
uppnå vår inriktning för utvecklingen av den 
regionala tågtrafiken inom Sydsverige. 

• Den nationella infrastrukturplaneringen måste 
baseras på gränsöverskridande perspektiv och 
beakta både flödena tvärs Östersjön och 
Sveriges koppling till kontinenten via Öresund 
och Fehmarn Bält. 

• Processen för en fast förbindelse 
Helsingborg–Helsingör för persontåg och 
vägtrafik behöver fortsätta och leda till beslut 
tillsammans med Danmark om att starta 
bygget.  



Brister som vi ser måste hanteras
under denna planeringsomgång
• Järnvägsunderhållet på både stambanor och 

regionala banor behöver förstärkas för att 
säkra dess funktion och tillförlitlighet. 

• Kapaciteten på rangerbangårdar i Sydsverige 
behöver utredas i syfte att klargöra hur 
framtida behov av utveckling av 
rangerkapaciteten kan mötas.

• Införandet av ERTMS inom järnvägssystemet 
innebär krav på följdinvesteringar i 
ombordutrustning i järnvägsfordon. Staten 
bör ta ansvar för finansieringen av 
utrustningen i befintliga järnvägsfordon.



Brister att åtgärda i viktiga stråk 
för utvecklingen av person- och 
godstrafiken i södra Sverige

I södra Sverige finns flera järnvägsstråk av 
internationell, nationell och regional betydelse. 
Järnvägsstråk som är av stor betydelse både för 
person och godstrafik. På dessa stråk finns behov 
av ett flertal trimningsåtgärder, men som är av stor 
betydelse för funktionaliteten i järnvägssystemet. 



Brister att åtgärda i viktiga stråk 
för utvecklingen av person- och 
godstrafiken i södra Sverige





www.regionsamverkan.se
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