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FÖRORD
Vår vision för Halland är ”Halland – bästa livsplatsen”, ett Halland
där människor ges bästa möjliga förutsättningar att leva, arbeta,
studera och driva företag. Bra kommunikationer för människor och
näringsliv stärker Hallands attraktivitet och utvecklingsmöjligheter.
Det här är andra gången som Region Halland har ansvar för att upprätta ett förslag till en regional infrastrukturplan. Utgångspunkten
har varit att planen för 2010-2021 fullföljs. Den planen togs fram i en
bred process där politikerna i Halland var eniga om hur medlen som
stod till förfogande för investeringar i den halländska infrastrukturen
skulle användas. De prioriteringar och fördelningar som då gjordes
ligger fast i planförslaget för åren 2014-2025.
Bifogat förslag är en förlängd och kompletterande plan. För de
tillkommande åren, 2022-2025, har Halland preliminärt tilldelats
en ram på 373 miljoner kronor. I infrastruktursammanhang är
detta begränsade medel och prioriteringarna blir därför viktiga. De
sista åren i planperioden handlar därför till stor del om kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till att vårda och optimera det befintliga
transportsystemet, vilket är i linje med direktivet som vi har fått av
regeringen.
Västkustbanan är ryggraden i kollektivtrafiksystemet i Halland. Det
råder stor samstämmighet om värdet av att bygga bort flaskhalsarna
på Västkustbanan under planperioden. Enkelspåret i Varberg på 7
kilometer är inte enbart ett problem för Halland utan är även av stor
betydelse för hela stråket Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Det är även
mycket angeläget att arbeta bort flaskhalsar på Västkustbanan såväl
norr som söder om Halland.

Vi vill genom åtgärderna i planförslaget satsa på att öka attraktiviteten och tillgängligheten för buss- och tågtrafiken. Förutom spårkapacitet ser vi även ett behov av att utveckla moderna och effektiva
bytespunkter som både skapar goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik och byte mellan olika transportmedel. En viktig åtgärd är
att samla all buss- och tågtrafik i Halmstad i ett resecentrum. Första
steget mot ett resecentrum är den färdigbyggda regionbussterminalen. Det är angeläget att projektet fullföljs.
Planen innehåller betydande satsningar på trafiksäkerhetshöjande
åtgärder liksom på gång- och cykelvägar. Dessutom fortsätter vi att
prioritera Kattegattleden som är en bilfri cykelled mellan Göteborg
och Helsingborg.
Vår bedömning är att planförslaget stödjer en långsiktig hållbar
utveckling. Möjligheterna till en hållbar arbetspendling ökar och
näringslivets transportmöjligheter stärks i de viktigaste stråken.
Förslaget till regional plan har tagits fram i avstämningar och dialog
med kommuner och berörda aktörer. Den ekonomiska ramen för den
regionala planen kommer att beslutas av regeringen våren 2014 och
planen ska därefter fastställas av regionfullmäktige. Fram till den 18
september 2013 är det möjligt att lämna remissynpunkter på förslaget.

REGION HALLAND
Gösta Bergenheim
Regionstyrelsens ordförande
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1. INLEDNING
Halland befinner sig i ett av Sveriges två områden där befolkningstillväxten är som störst, där området runt Stockholm är det ena och
sydvästra Sverige kring och mellan Göteborg och Malmö är det andra.
Halland är också en del av en ännu större tillväxtregion, som en del
av korridoren mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Hallands positiva utveckling beror till stor del på det geografiska läget och att länet
kan erbjuda ett attraktivt boende med hög tillgänglighet till växande
arbetsmarknader både i Halland och i länets närhet. Över 300 000 personer bor i Hallands sex kommuner och länet har en stor inflyttning.
Halland har i över fyra decennier varje år haft ett flyttningsöverskott
och i princip varje år ett födelseöverskott, vilket är en viktig förklaring till regionens fördelaktiga befolkningsutveckling och åldersstruktur jämfört med andra län. Folkmängden i Halland har ökat
under lång tid men hela Halland växer inte lika fort. Sedan slutet av
1960-talet har Kungsbacka kommun växt allra mest. Halmstad och
Varberg visar på en stadig befolkningsökning, medan Falkenberg och
Laholm växer lite långsammare. Hylte kommun är den enda kommunen där befolkningen minskar något.
De som flyttar in har ofta kvar sitt arbete utanför Halland och är då
beroende av goda förbindelser. Den starkaste pendlingen finns i norr
till och från Göteborg. I norra Halland pendlar cirka 24 000 personer
till Göteborgsområdet. Det finns även en stark pendling i hela nordsydliga kuststråket, till och från kommunerna inom Halland. En
tredjedel av hallänningarna arbetar i en annan kommun än de bor i.
Pendlingsutbytet kommer att fortsätta att öka ju fler som bor och/eller arbetar i Halland.

6

Det halländska näringslivet är till största delen koncentrerat till
kuststråket och till de halländska städerna. Transporterna till och
från företagen sker i stor utsträckning på E6:an och Västkustbanan.
Kuststråket, där också tre hamnar och en flygplats finns, är idag och
kommer i framtiden att vara det viktigaste godsstråket i Halland.
För utvecklingen i hela Sydvästsverige är infrastrukturen en viktig
förutsättning för att skapa en hållbar utveckling som gynnar både
invånare och företag. Den positiva utvecklingen i Halland ger stora
möjligheter men skapar också utmaningar för transportsystemet. Det
är viktigt att stärka infrastrukturen och arbeta bort flaskhalsar för att
åstadkomma en sammanhängande arbetsmarknad och ha ett fungerande näringsliv som är långsiktigt internationellt konkurrenskraftigt.

HÅLLBART RESANDE
Tågtrafiken på Västkustbanan är stommen i det halländska kollektivtrafiksystemet. Utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår hela sträckan
är avgörande för att möjliggöra utökad turtäthet med persontåg och ökade
möjligheter för godstrafik. Vi bidrar med medel ur regional infrastrukturplan
till dubbelspårsutbyggnad genom Varberg.
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2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
2.1. REGERINGSUPPDRAGET
Regeringen gav den 20 december 2012 Trafikverket i uppdrag att
upprätta ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för
utveckling av transportsystemet för perioden 2014-2025. Regeringen
gav samtidigt i uppdrag åt länsplaneupprättarna för respektive län att
upprätta förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2014-2025. Länsplaneupprättare
i Halland är Region Halland.

Regeringen kommer att analysera länens förslag till åtgärder utifrån
regeringens tidigare ställningstagande och propositioner, åtgärdernas
samband med andra relevanta planer inom och utanför Sverige, uppfyllelsen av transportpolitiska mål, samhällsekonomiska effektivitet
samt den samlade effektbedömningen.

Utgångspunkterna för planeringen utgörs främst av regeringens
direktiv. Arbetet ska vara trafikslagsövergripande. Den så kallade
fyrstegsprincipen ska vara vägledande för den fortsatta planeringen
av förvaltningen och utvecklingen av transportsystemet. Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med resurser och
minska transportsystemets miljöpåverkan.

Regeringen kommer därefter att fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Detta görs samtidigt som den
nationella planen fastställs. Respektive planeupprättare ska fastställa
planen senast två månader efter det att regeringen beslutat om definitiva ramar.

Regeringen anser att användningen av befintligt transportsystem bör
optimeras före nybyggnation. Åtgärderna som prioriteras i planeringen ska bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen genom att de
bl a ska vara samhällsekonomiskt effektiva, bidra till begränsad klimatpåverkan och bidra till optimal användning av transportsystemet.

2.2. STATLIG RAM OCH NATIONELL PLAN

Trafikverket ska redovisa sitt uppdrag till Näringsdepartementet
senast den 13 juni 2013. Samtidigt remitteras förslaget och remissyttrandena ska lämnas senast den 1 oktober 2013. Förslag till regional
plan ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 16 december 2013. Förslaget ska då vara remitterat och sammanställt. Region
Halland ska i planeringen tillämpa 6 kapitlet i Miljöbalken i syfte att
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kontinuerligt integrera miljöaspekter i planen. Miljökonsekvenserna
ska identifieras, beskrivas och bedömas. En samlad effektbedömning
av föreslagna åtgärder ska även genomföras.

Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den
statliga transportinfrastrukturen under planeringsperioden 20142025 uppgår till 522 miljarder kronor (inklusive de regionala planerna) och omfattar följande delar:
t 86 miljarder till drift, underhåll och reinvesteringar järnväg
t 155 miljarder till drift och underhåll av väg
t 281 miljarder till utveckling av transportsystemet
Den nationella planen omfattar åtgärder som investeringar i järnvägar och nationella stamvägar (i Halland väg E6, väg 25 och väg 26)

samt drift och underhåll av vägar och järnvägar mm. Den nationella
planen samverkar med den regionala planen som omfattar investeringar i regionala vägar, trafiksäkerhetsåtgärder, cykelvägar, infrastruktur för den regionala kollektivtrafiken, statlig medfinansiering
till åtgärder på kommunalt vägnät m m.
Utgångspunkten för uppdraget till Trafikverket inför åtgärdsplaneringen 2014-2025 är att åtgärder som ingår i den nationella planen
2010-2021 ska genomföras.
I nationell plan 2010-2021 ingår tre namngivna åtgärder/åtgärdspaket som berör Halland. Dessa är:
t Dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg inklusive nytt resecentrum. Avtal om genomförande och samfinansiering, se bilaga 2.
t Västsvenska paketet. Betydande satsning på ett infrastrukturpaket i
Västsverige, där de största projekten är Västlänken, Marieholmstunneln och kollektivtrafiksatsningar. Åtgärder i Halland är bland annat
perrongförlängning vid Kungsbackapendelns stationer och andra
kollektivtrafikåtgärder i Kungsbacka kommun. Beslut om medfinansiering från Region Halland med 180 miljoner kronor finns i bilaga 3.
t Samfinansiering av Kattegattleden (cykelled Göteborg-Helsingsborg) med 40 miljoner kronor. Genomförandeavtal finns i bilaga 5.
Västsvenska paketet som beräknas kosta 34 miljarder kronor finansieras till hälften ur nationell plan och till hälften med regional och
lokal medfinansiering från Västra Götalandsregionen, Göteborgs
stad, Region Halland samt genom trängselskatt i Göteborg. I det
Västsvenska paketet ingår Västlänken, en tågtunnel under centrala
Göteborg med stationer under Göteborgs Central, Haga och Korsvägen. Västlänken har stor betydelse för arbetspendlingen främst i den
norra delen av Halland.

2.3. NYTT PLANERINGSSYSTEM
Planeringen för utvecklingen av transportsystemet i Sverige förändrades från den 1 januari 2013. Planeringen ska nu ske i en sammanhängande process som delas in i tre faser; övergripande planering
av infrastruktur, objekt för genomförande (år 1-3) och planering
av valda objekt (år 4-6). Såväl den övergripande planeringen som
planeringen av valda objekt bör föregås av en förberedande åtgärdsvalstudie som innebär en förutsättningslös trafikslagsövergripande
analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. Det är en övergångsperiod och den regionala infrastrukturplanen för Halland bygger delvis
på det nya systemet då de namngivna objekt som är nära byggstart
är planerade under de närmst kommande åren vilket kan ses som
genomförandefasen enligt den nya planeringsprocessen.

Fyrstegsprincip och åtgärdsvalsstudier
Planeringsprocessen påbörjas genom att brister identifieras och dessa
analyseras genom en åtgärdsvalstudie som bygger på fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod för att hushålla med
resurser och minska transportsystemets miljöpåverkan. Den går ut
på att steg för steg analysera hur ett trafikproblem kan lösas – i första
hand genom att påverka behovet av transporter, i sista hand genom
stora nybyggnationer.
t Steg 1. Tänk om. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och
val av transportsätt.
t Steg 2. Optimera. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.
t Steg 3. Bygg om. Vid behov genomförs begränsade ombyggnationer.
t Steg 4. Bygg nytt. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder som
genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen.
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Ett förbättrat planeringssystem och särskilt metodiken för åtgärdsvalsstudier förväntas säkra kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla
trafikslag och färdmedel liksom alla typer av åtgärder. Det handlar både
om resurshushållning och om bidrag till hållbar samhällsutveckling.
Avsikten är att alla fysiska åtgärder som tas in i kommande nationella
transportplan respektive regionala planer efter 2013 ska ha analyserats genom åtgärdsvalsstudie.

I det statliga direktivet för planperioden 2014-2025 framgår att cykelåtgärder ska särredovisas i den regionala planen.

2.4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
REGIONAL PLAN

Den regionala systemanalysen

Regionstyrelsen beslutade den 6 februari 2013 att ge regionkontoret
i uppdrag att upprätta förslag till regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025. En viktig utgångspunktför uppdraget till regionkontoret är att gällande regional plan 2010-2021 ska genomföras och att
den ligger till grund för planförslaget 2014-2025 som ska ses som en
kompletterande och förlängd plan.

Inför den nya planeringsomgången har regionen valt att uppdatera
den regionala systemanalysen ”Framtidens transportsystem i Halland”. Systemanalysen är ett viktigt planeringsunderlag för prioritering av åtgärder i infrastrukturplaneringen. Det är en transportslagsövergripande analys av transportsystemets funktion och brister
utifrån mål och behov.

Den preliminära ekonomiska ramen för Halland för perioden är 1 138
miljoner kronor. Ramen har utökats med driftbidrag till regional flygplats med 30 miljoner kronor och den utökade ramen är därmed 1 168
miljoner kronor.
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa
en samhällsekonomisk effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Funktionsmålet
ska medverka till en grundläggande tillgänglighet. Hänsynsmålet ska
medverka till högre säkerhet samt förbättrad hälsa och miljö. Prioriteringarna i denna plan tar sin utgångspunkt i regeringsdirektivet
för planperioden 2014-2025 vilket inkluderar de transportpolitiska
målen. Viktiga utgångspunkter är även den regionala systemanalysen
för Halland och det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
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I gällande regional plan prioriteras infrastruktursatsningar för kollektivtrafik. Utbyggnaden av dubbelspår på Västkustbanan är det enskilt
viktigaste infrastrukturprojektet i Halland och medel ur den regionala
ramen får därför användas för medfinansiering i nationell plan för
järnväg. Vid prioritering av namngivna vägobjekt ska samhällsnyttan,
som den uttrycks i måttet nettonuvärdeskvot (NNK), ha stor betydelse.

Syftet är att utifrån stråkanalyser beskriva stråken och dess funktion,
deras betydelse för dagens transportsystem och vilka krav som kan
förväntas bli ställda på systemet i framtiden.
De viktigaste sju stråken i Halland är:
t Kuststråket Laholm-Kungsbacka (Malmö/Köpenhamn-Göteborg/Oslo)
t Stråket Varberg-Borås
t Stråket Varberg-Ullared-Smålandsstenar
t Stråket Falkenberg-Ullared-Borås
t Stråket Halmstad/Falkenberg-Jönköping/Nässjö
t Stråket Halmstad-Ljungby-Växjö
t Stråket Halmstad/Laholm-Karlshamn
Stråkens funktioner när det gäller både person- och godstransporter
beskrivs i systemanalysen.

Systemanalysen för Halland understryker kuststråkets centrala roll
för transportsystemet i Halland, både när det gäller person- och
godstransporter. För att minska klimatpåverkan och utvidga arbetsmarknadsregionerna i sydvästsverige är det viktigt att fortsatt skapa
förutsättningar för att öka andelen kollektivtrafik och godstransporter på järnväg. Systemanalysen visar också att det behövs andra typer
av åtgärder såsom utbyggnad och förbättringar av bytespunkter och
resecentrum för att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas positivt. I
alla stråk har det även identifierats olika former av brister i vägnätet.

Mål för transportsystemet i Halland
I den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – bästa livsplatsen” formuleras visioner och strategier för en långsiktigt hållbar utveckling
i Halland. Det hållbara samhället ska kännetecknas av ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. En grundläggande förutsättning för att visionen skall kunna förverkligas är god tillgänglighet.
God tillgänglighet, inte minst genom en väl utvecklad kollektivtrafik,
har en stor betydelse för Hallands attraktivitet.
Med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin liksom i
lokala, regionala och nationella mål som har betydelse för infrastruktur och kommunikation har Region Halland formulerat följande
övergripande mål för transportsystemet i Halland:

ökad tillgänglighet för människor
och näringsliv ska stärka hallands
attraktivitet och utveckling

Halland har goda möjligheter att vara en nationellt och internationellt konkurrenskraftig region men det krävs insatser för att långsiktigt utnyttja länets styrkor. En god tillgänglighet för människor och
näringsliv är av avgörande betydelse för denna utveckling. I detta
breda mål ligger tillgänglighet för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik, personbilstrafik, tung fordonstrafik, tillgänglighet för personer
med funktionsnedsättning, barn och äldre. Det avser också flexibilitet mellan färdsätt och transportslag samt markanvändning.
Tillgänglighet handlar om själva syftet med transportsystemet.
Begreppet tillgänglighet kan definieras som ”den lätthet med vilken
utbud och aktiviteter i samhället kan nås”. Syftet är att olika grupper
av medborgare och näringar via transportsystemet ska få tillgång
till samhällets olika utbud och aktiviteter. Resor och transporter kan
genomföras till önskade destinationer med små uppoffringar i form
av bland annat restid och kostnad, samt att det kan ske med trygghet
och komfort.
I mål och strategier för Region Halland 2012-2015 är kommunikationer och kollektivtrafik ett prioriterat område för att skapa en god
utveckling i Halland. För kollektivtrafiken är målet att:

”

resandet med kollektivtrafik
ska öka och vara attraktivt
Den främsta prioriteringen är att sammanlänka de halländska kommunerna med en kollektivtrafik av hög standard vad gäller såväl
kollektivtrafik som kollektivtrafikens tillhörande infrastruktur.
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Åtgärderna ska bidra till att resenärerna i allt högre grad upplever
kollektivtrafiken som ett reellt alternativ för arbetspendling. Genom
att räta ut och snabba upp linjerna finns förhoppningen om att fler
väljer att arbetspendla kollektivt. Antalet hållplatser utmed linjerna
kan behöva justeras, de hållplatser som blir kvar blir viktigare då
upptagningsområdet för dessa ökar. Under planperioden kommer en
översyn av kollektivtrafiken i Halland att genomföras.

Dialog- och samrådsprocessen i Halland
Vid framtagandet av planförslaget har regionen haft kontinuerliga
avstämningar och dialoger med de halländska kommunerna på både
politisk och tjänstemannanivå.
Regionstyrelsens presidium bjöd tidigt under året in till kommunvisa dialogmöten gällande regional infrastrukturplanering. Kommunerna gavs tillfälle att lyfta fram angelägna behov och åtgärder
som ett inspel i planarbetet. Alla kommuner lyfte fram behovet av
kollektivtrafikåtgärder för att förbättra pendlingsmöjligheter över
kommun- och länsgränserna. Främst gäller det järnvägsinvesteringar
och förbättrade bytespunkter för kollektivtrafiken. Sammantaget
bedömer kommunerna också att det finns ett stort behov av åtgärder
på det regionala vägnätet. Flera kommuner förde fram namngivna
vägsträckor som de ser som prioriterade att åtgärda men även att det
finns behov av pottmedel.
På politisk nivå i Region Halland har även avstämningar skett i
kommunberedningen som arbetar för att samordna regional och
kommunal utveckling, och för att skapa samarbeten mellan kommunerna. Presidierna från kommunstyrelserna, regionstyrelsen och
hälso- och sjukvårdsnämnden ingår i beredningen.
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På tjänstemannanivå har dialog och avstämningar skett både i Chefsgrupp Halland och i en tjänstemannagrupp som är referensgrupp.
Gruppen består av kollektivtrafik- och infrastrukturansvariga och
samhällsbyggnadschefer i respektive kommun samt Hallandstrafiken
och Region Halland. Referensgruppen har under våren träffats vid tre
tillfällen och är den grupp där mycket dialog och förankring skett.
Region Halland har även deltagit på möte med styrelsen för Sydsvenska handelskammaren Södra Halland. Där diskuterades utgångspunkter för planering, befintlig plan, samt regionalt inspel till den
nationella infrastrukturplanen. LRF Halland, Hushållningssällskapet,
Högskolan i Halmstad samt Naturskyddsföreningen i Halland har
informerats om att planarbetet pågår samt om att de kommer att ges
möjlighet att lämna remissvar.
I samband med framtagandet av planförslaget har diskussioner förts
med angränsade regioner. Vid kontakter har gemensamma transportstråk och regionöverskridande brister i infrastrukturen såsom
Västkustbanan varit föremål för diskussion. Möten har hållits med
länsgrannar.

ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK
Vi har som mål att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara
attraktivt. Med satsningar på kollektivtrafikens infrastruktur vill vi
skapa förutsättningar för fler resenärer.
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3. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER UNDER PLANPERIODEN 2014-2025
3.1. STRATEGISK INRIKTNING OCH
PRIORITERING
Det övergripande målet för transportsystemet i Halland är att Ökad
tillgänglighet för människor och näringsliv ska stärka Hallands attraktivitet och utveckling. God tillgänglighet, inte minst genom en
väl utvecklad kollektivtrafik, kommer att få en allt ökad betydelse
för utvecklingsmöjligheter i Halland som en del i hela den sydvästsvenska tillväxregionen. Prioriteringar i planförslager har även styrts
av planeringsdirektiven, de nationella transportpolitiska målen, det
regionala trafikförsörjningsprogrammet med mera.
Utgångspunkten för denna planeringsomgång har varit att gällande
plan 2010-2021 ska genomföras. Preliminärt har 373 miljoner kronor
fördelats till Halland för åren 2022-2025. Detta innebär att det har
funnits litet utrymme för nya stora satsningar. En del av de tillkommande medlen går till fördyringar och Trafikverkets indexuppräkning av de tidigare beslutade objekten väg 940 Rösan-Forsbäck, Inre
Kustvägen och dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg. För övriga namngivna objekt med statlig medfinansiering till kommunerna
har ambitionen varit att behålla tidigare beslutade kostnadsnivåer.
Transportinfrastrukturen i Halland har analyserats i den regionala
systemanalysen. Genom att arbeta med stråk är det lättare att få
ett trafikslagsövergripande perspektiv och välja åtgärder utifrån
fyrstegsprincipen. Kuststråket med framförallt Västkustbanan och
E6:an, har en central roll för person- och godstrafik i Sydvästsverige
och är det högst prioriterade stråket. Västkustbanan är ryggraden i
kollektivtrafiksystemet i Halland. Ökad spårkapacitet är därför helt
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avgörande för att kunna utveckla den regionala tågtrafiken. Medel ur
planen används för att samfinansiera nationell plan för utbyggnad till
dubbelspår av Västkustbanan genom Varberg. Medel avsätta även till
att främja intermodalitet för gods i stråket genom en kombiterminal
i Falkenberg.
Funktionella resecentra utmed Västkustbanan är också av mycket
stor betydelse. I dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg ingår ett
nytt resecentrum. I Halmstad pågår en etappvis ombyggnad av ett
samlat resecentrum för buss- och tågtrafik. Det behövs även åtgärder
i Halmstads bangård för att fullt ut genomföra utbyggnaden. Medel
ur regional plan föreslås samfinansiera nationell plan avseende
Halmstads resecentrum.
Tåget är det mest effektiva medlet för att uppnå kortare restider i
långa pendlingsrelationer. Medel föreslås också avsättas till de före
detta länsjärnvägarna i den regionala planen för att få samfinansiering från den nationella planen, som annars prioriterar dessa objekt
lågt. Det ger förutsättningar för en hållbar arbetspendling över kommun- och länsgränser som binder ihop arbetsmarknadsregioner.
Den regionala systemanalysen visar att det finns många angelägna
åtgärder i det halländska vägnätet. Endast en mindre del av dessa åtgärder kan inrymmas i den ekonomiska ramen för planperioden som
tilldelats Halland. Tidigare planering har utgått från att så långt som
möjligt bygga färdigt en väg i taget. Även om det är väldigt tilltalande
att färdigställa ett vägstråk i taget kan denna princip fortsättningsvis
inte vara lika styrande. Kostnaderna för aktuella vägobjekt har stigit
kraftigt. En fortsatt satsning på ett stråk skulle ta en allt för stor del

av investeringsvolymen och tränga undan mer angelägna objekt. Det
handlar i hög grad om att optimera befintligt transportsystem och genomföra kostnadseffektiva insatser som förbättrar säkerhet och miljö.
En prioritering är att sammanlänka de halländska kommunerna med
kollektivtrafik av hög standard vad gäller såväl kollektivtrafik som
bytespunkter. Utbyggnad av gång- och cykelvägar är viktigt för trafiksäkerhet, arbetspendling och upplevelsenäringen. Därför har inriktningen i planarbetet och fördelning av medlen 2022-2025 varit att öka
tilldelningen till potter som kan användas i Halland för trafiksäkerhet,

kollektivtrafik och cykelvägar. Planen ger också möjlighet att använda
dessa pottmedel till steg 1-2 åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
Planförslaget innehåller en ökad andel medel för kollektivtrafik samt
gång- och cykel jämfört med gällande plan. I åtgärdsområdet kollektivtrafik ingår satsningar på järnväg, resecentra och andra bytespunkter.
Totalkostnaden omfattar alla kostnader från start av planläggningsprocessen till färdig infrastrukturanläggning.

fördelning mellan trafikslag
i plan för åren 2010-2021

fördelning mellan trafikslag
i planförslag för åren 2014-2025

Intermodala transporter
6%

Kollektivtrafik
36%

Intermodala transporter
5%

Bil/Lastbil
49%

Gång/cykel
9%

Kollektivtrafik
39%

Bil/Lastbil
45%

Gång/cykel
11%
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3.2. PLANFÖRSLAGETS ÅTGÄRDSOMRÅDEN
Medlen i planen har fördelats inom olika åtgärdsområden:
Investeringar i regionala vägar
t Investeringar i namngivna regionala vägobjekt där staten är väghållare. Åtgärder som var för sig överstiger 25 mkr.
t Pottmedel för ett hållbart transportsystem. Åtgärder som var för sig
understiger 25 mkr. Medel till steg 1-2 åtgärder ingår.
Samfinansiering nationell plan
Medel från regional plan används för att samfinansiera objekt i den
nationella planen
Intermodala transporter
Statlig medfinansiering för att främja regionala godstransporter med
flera transportsätt.
Statlig medfinansiering
Finansiering ur regional plan till ett antal åtgärder som genomförs av
kommunerna. Kommunerna kan ansöka om 50 procent av den totala
kostnaden.
t Statlig medfinansiering för förbättrad miljö och trafiksäkerhet
t Statlig medfinansiering i kollektivtrafikanläggningar
t Statlig medfinansiering till regional flygplats
Åtgärdsvalsstudier och tillkommande behov
Medel till omfattande åtgärdsvalsstudier eller andra utredningar.
Driftbidrag till regional flygplats
Driftbidrag till ickestatlig flygplats som inte har upphandlad trafik.
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Finansieringsformer
Medfinansiering: Gemensam finansiering med annan aktör än
planupprättare, t.ex. när en kommun medfinansierar ett vägobjekt i den regionala planen.
Statlig medfinansiering (tidigare statsbidrag): Finansiering ur nationell eller regional plan till ett antal olika typer av åtgärder som
genomförs av annan än planupprättaren.
Samfinansiering: Gemensam finansiering mellan två infrastrukturplaner, t.ex. när medel från den regionala planen för Halland
samfinansierar objekt i den nationella planen.

3.3. FÖRSLAG TILL FÖRDELNING MELLAN
ÅTGÄRDSOMRÅDENA
I tabellen nedan redovisas förslag till fördelning av regional ram för
Halland för samtliga åtgärdsområden. Årsvis fördelning redovisas i
bilaga 1.
Åtgärdsområde

Miljoner kronor
(2013-års kostnadsnivå)

Namngivna regionala vägobjekt

359,5

Inre kustvägen

17,5

Väg 940 Rösan-Forsbäck

342

Pottmedel för ett hållbart transportsystem

268

Trafiksäkerhet, trimning och effektivisering

128

Kollektivtrafik

60

Cykling

80

Samfinansiering järnväg nationell plan

292

Västkustbanan Varberg inkl resecentrum

220

Halmstads resecentrum etapp 3

32

F d länsjärnvägar

40

Intermodala transporter
Industrispår Falkenberg med kombiterminal

50
50

Statlig medfinansiering till kommuner

159

Miljö och trafiksäkerhet

58

Kollektivtrafikanläggningar

36

Halmstads resecentrum etapp 2

45

Halmstads flygplats

20

Åtgärdsvalsstudier och tillkommande behov

10

Summa Regional ram
Driftbidrag Halmstads flygplats
TOTALSUMMA

1 138,5
30
1 168,5
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Under perioden 2010-2013 har två namngivna åtgärder genomförts
enligt gällande plan:

E6

Jönköping

E20

Borås

t Väg 41 Veddige-Järlöv
t Halmstads resecentrum etapp 1

Göteborg

Utfallet för Hallands del 2010-2013 är 95 procent av tilldelade medel.
Resterande 5 procent av medlen har tillförts perioden 2014-2025.

Väg 940 Rösan-Forsbäck

158

Kungsbacka
Onsala

E6
E20
E4

Veddige
41

Värnamo

153

Ullared

Varberg
Tvååker

Dubbelspår genom Varberg
inklusive resecentrum

154
150

Torup

Hyltebruk

Falkenberg Industrispår

Falkenberg

26

E6
E20

Oskarström

Kattegatt

25
Halmstad Resecentrum

Halmstad

Laholm

15

Inre Kustvägen Båstad-Skummeslövstrand

Båstad

115
24
E4

0

30 km

Ängelholm

Investeringar i namngivna vägobjekt och större med- och
samfinansieringsobjekt.
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MER HÅLLBARA GODSTRANSPORTER
E6:an, som går genom Halland, är den mest belastade vägen
med godstrafik. Lastbilstrafiken på väg beräknas öka snabbare
än personbilstrafiken. I infrastrukturplanen ingår satsning
på industrispår och en kombiterminal i Falkenberg. Det ger
förbättrade förutsättningar för hållbara godstransporter i
kuststråket och gynnar näringslivet i regionen.
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3.4. INVESTERINGAR I REGIONALA VÄGAR
Investeringar i namngivna vägobjekt

Mellby

I åtgärdsområdet ”namngivna vägobjekt” finns väginvesteringar som
bedöms kosta mer än 25 miljoner kronor prioriterade i en bestämd
ordning för genomförande under planperioden. Planförslaget innehåller två namngivna objekt som finns med i gällande plan. Planeringen för dessa är redan påbörjade. Objekten är bedömda enligt
fyrstegsprincipen och bristerna bedöms enbart kunna åtgärdas med
Steg 4 åtgärd, dvs Bygg nytt – nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

Väg 940 Rösan-Forsbäck

342

Summa

359,5

Andel av regional ram

Skottorp
31%

Inre kustvägen
Syftet med utbyggnaden av Inre Kustvägen mellan Hemmeslöv och
Skummeslöv är att skapa en trafiksäker vägförbindelse till Båstads
framtida järnvägsstation. Inre Kustvägen ingick redan i planen 20042015. Vägen planeras att vara utbyggd när stationen står klar 2015.
En gång- och cykelväg byggs längs hela sträckan. Därmed går det att
cykla från Skottorp och Skummeslöv till stationen på ett säkert sätt
skilt från biltrafik. För att göra det möjligt för framtida busstrafik till
stationen föreslås busshållplatser ingå i projektet.
Boende i Skummeslövstrand och Mellbystrand kommer via vägen att
få en mycket god tillgänglighet till Båstad och till den nya stationen.
Vägen möjliggör också exploatering kring stationen.
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n

17,5

E20

Eskilstorpsstrand
Hemmeslövsstrand

Båstad

ge

Miljoner kronor

Inre kustvägen

E6

Skummeslövsstrand

us
tv
ä

Objekt 2014-2025
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Mellbystrand

e
nr

K

I

115
Båstads
nya station

Skottorp

Eskilstorp

Dömestorp

Östra Karup
Lya

0

Hasslöv

3 km
Hunnestorp

Väg 940 Rösan – Forsbäck
Väg 940 Rösan – Forsbäck har stor betydelse för pendling, regionförstoring och regional utveckling. Den regionala vägen förbinder södra
och östra delarna av Onsalahalvön med Kungsbacka tätort och E6/
E20. Syftet är att bygga en ny väg utanför samhället och därmed förbättra trafiksäkerhet och boendemiljö samt minska barriäreffekten
längs befintlig väg. Syftet är även att förbättra framkomligheten för
alla trafikslag såsom gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och trafik
från anslutande vägar.
Gång- och cykelvägar, busshållplatser och cykelparkeringar vid
hållplatserna ingår i projektet. Kungsbacka kommun medfinansierar
objektet genom att överta väghållaransvaret och betala samtliga ombyggnader av befintlig väg (avtal bilaga 4). Inriktningen är att utveckla befintlig väg för bland annat kollektivtrafik. Åtgärderna kommer
att vidtas när den nya vägen är byggd.

Vallda

Backa

Skiftekärr

Kungsbacka

Gustafsberg

Oskarsberg
Bröndome

E6
E20

Halla
Forsbäck

Onsala

Hanhals
Torkelstorp

Lunnaberg
Skållared
Fjärskogen

N Hagen
Buerås

Håkulla
Vickan

Kalvö

Rösan-Forsbäck

Kungsbackafjorden

Onsala
Enen
Liden

Lyngås

Strannegården
Tjolöholm

Rösan
Gottskär

0
Abbelås

3 km

Draget
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3.5. POTTMEDEL FÖR ETT HÅLLBART
TRANSPORTSYSTEM
För detta åtgärdsområde föreslås 268 miljoner kronor. Inom åtgärdsområdet finns infrastrukturinvesteringar på regionalt vägnät som bedöms
kosta mindre än 25 miljoner kronor per åtgärd. Pottmedel föreslås
fördelas inom tre åtgärdsområden: för ökad trafiksäkerhet, trimning och
effektivisering, för ökat kollektivtrafikresande och för ökad cykling.
Trafikverket upprättar förslag till hur investeringarna ska prioriteras
och genomföras i dialog med Region Halland och kommunerna. Utgångspunkter är främst bristanalysen i systemanalysen och det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Mer medel än tidigare har lagts i detta åtgärdsområde. Det ger större
utrymme för att optimera befintligt transportsystem med kostnadseffektiva åtgärder och en ökad flexibilitet under hela planperioden. Vid
planering av åtgärder inom denna åtgärdsgrupp ska, liksom vid övrig
åtgärdsplanering inom transportsektorn, fyrstegsprincipen tillämpas.
Steg 1-2 åtgärder
Detta medför att Steg 1 åtgärder som påverkar behovet av transporter (Tänk om) och Steg 2 åtgärder som ger effektivare utnyttjande av
befintlig infrastruktur (Optimera) kommer att användas. Medel i planen föreslås användas inom alla åtgärdsområden och är i första hand
till för medfinansiering i nationella, kommunala eller andra projekt.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet, trimning och
effektivisering
Det finns ett stort behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och
åtgärder som leder till trimning och effektivisering av regionala
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vägnätet eftersom medlen inte är tillräckliga för att bygga om långa
sträckor eller bygga helt nya sträckningar. Brister har identifierats i
systemanalysen och i kontakter med kommunerna.
Något mer medel än tidigare har lagts i detta åtgärdsområde. Alla
medel under planperioden föreslås inte avsättas för namngivna
åtgärder. Det ger en mer flexibel användning av pottmedlen och en
beredskap för att kunna åtgärda framtida angelägna behov i hela
Halland. Identifierade brister och behov kommer att analyseras i
åtgärdsvalsstudier för att öka kunskapen om behov och prioriteringsdiskussioner inför nästa planeringsomgång.
Ett antal objekt prioriterades i planen 2010-2021. Trafikverket har inlett planering och projektering för flera av dessa objekt och utgångspunkten för planen 2014-2025 är att dessa objekt ska genomföras:
t Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 940 mellan Forsbäck och E6
Det finns ett stort behov av åtgärder för ökad trafiksäkerhet på väg
940 mellan Forsbäck och E6:an. Den höga trafikmängden, på över
14 000 fordon/dygn, innebär att trafik från angränsande gator har
mycket svårt att ta sig ut på väg 940. Trafiksituationen medför en
låg trafiksäkerhet för samtliga trafikanter.
t Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 150 i Torup
I Torup skapar trafiken på väg 150 ett trafiksäkerhetsproblem och
en barriäreffekt för de boende i samhället. Vägen trafikeras av ca 1
300 fordon/dygn. Det är en betydande andel tung trafik (27 procent) som går genom samhället och vägen passerar skolor, affärer
och allmän service. Det finns därför ett stort behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Torup.

t Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 153 genom Rolfstorp
Väg 153 trafikeras av drygt 5 000 fordon/dygn på sträckan mellan
E6:an och Rolfstorp. Lastbilsandelen är cirka 11 procent. Trafiksäkerheten är bristfällig både för bilister och för gång- och cykeltrafik. För
boende i Rolfstorp utgör trafiken på väg 153 en säkerhetsrisk och en
barriär. Det är angeläget med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
t Väg 601, delen mellan Tiarp och väg 610
Väg 601 utgör en förbindelse mellan E6:an och kustområdet norr om
Halmstad. Det är också en viktig väg för förbindelsen mellan E6:an
och handelsområdet Flygstaden. Delen från Tiarp till anslutning mot
väg 610 har en mycket dålig planstandard, går delvis genom en smal
allé och det är problem att mötas på sträckan.
t Kollektivtrafikåtgärder väg 158
Kollektivtrafikåtgärder utmed väg 158 i Kungsbacka kommun
namnges i gällande regional plan men åtgärderna kommer att utföras inom det Västsvenska paketet.
t Tätortsåtgärder på vägarna 153 och 154 genom Ullared
Det är stora trafikmängder på vägarna 153 och 154 genom Ullared.
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter behöver höjas samt
belastningen av trafiken i samhället minska.
En annan angelägen åtgärd under kommande år är att öka tillgängligheten och framkomligheten i Tångarondellen för busstrafiken från
Falkenbergs centrum till Falkenbergs station.

Åtgärder för ökat kollektivtrafikresande
Att ha med sig ”hela resan perspektivet” i planeringen är viktigt.
Resan startar vid hemmet, vilket innebär att en resenär ska kunna ta

sig fram till hållplatsen på ett tryggt och säkert sätt. Möjligheten att
kombinera olika färdmedel ska förbättras och anslutande gång- och
cykelvägar, pendelparkeringar mm beaktas. Tillgängligheten för
personer med funktionsnedsättning ska även förbättras. Kollektivtrafiken får i detta planförslag ökade medel men trots detta är medlen
inte tillräckliga för att åtgärda alla behov, varför en prioritering måste
göras. De hållplatser som ska åtgärdas först är de hållplatser som för
närvarande är eller bedöms bli viktigast.
Åtgärder på regionala vägar finansieras genom regional plan med 100
procent. Åtgärder på kommunala vägar finansieras genom statlig medfinansiering där kommunerna kan ansöka om 50 procent av den totala
kostnaden för åtgärder upp till marknivå. Hallandstrafiken ansvarar
för trafikantinformation och väderskydd med tillhörande utrustning.
Förslag på åtgärder på bytespunkter sammanställs av Hallandstrafiken
och lämnas till kollektivtrafikmyndigheten Region Halland som in sin
tur lämnar det vidare till Trafikverket för utförande.
För kollektivtrafikåtgärder på regionala vägar föreslås 60 miljoner
kronor avsättas. I sammanställningen nedan visas planens totala
medel för åtgärder kopplade till kollektivtrafik.
Planförslag 2014-2025
Sammanställning av alla åtgärder inom kollektivtrafikområdet
Åtgärdsområde

Miljoner kronor

Pottmedel – kollektivtrafik

60

Samfinansiering järnväg nationell plan

292

Statlig medfinansiering – kollektivtrafik

36

Statlig medfinansiering Halmstads
resecentrum etapp 2

45

TOTALT

433

Andel av
regional ram

39%
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Åtgärder för ökad cykling
Gång- och cykelvägar
Att satsa på gång- och cykelvägar är goda investeringar utifrån
hänsynsmålen säkerhet, miljö och hälsa. Att öka trafiksäkerheten för
både gående och cyklister är viktigt.
Det finns ett stort behov av gång- och cykelvägar utmed de regionala
vägarna. Rent generellt ligger fokus på att skapa trafiksäkra gångoch cykelvägar som upplevs trygga och attraktiva. Vardagscyklandet
är prioriterat i användningen av de regionala medlen, vilket innebär
goda villkor för i första hand skol- och arbetsresor. Ett annat viktigt
område är att skapa god tillgänglighet till kollektivtrafikens bytespunkter för att underlätta kombinationsresor. Flera kommuner har
tagit fram kommunala cykelplaner/strategier. Region Halland föreslås att i inledningen av planperioden ta fram en regional cykelutbyggnadsplan i samverkan med kommunerna och Trafikverket.
Enligt överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna
delas kostnaden för cykelvägsinvesteringar lika mellan regional plan
och kommunen. Det innebär en betydande uppväxling av de statliga
medlen. Behovet av gång- och cykelvägar längs regionala vägar täcks
dock inte av medlen som är avsatta i planen utan i vissa fall finansieras
utbyggnaden av nya gång- och cykelvägar fullt ut av kommunerna.
Kattegattleden
Region Halland arbetar tillsammans med de fem kustkommunerna
i Halland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Trafikverket
för utbyggnad av Kattegattleden. Det är en bilfri cykelled för turism
som ska sträcka sig utmed kusten från Göteborg till Helsingborg. En
stor del av leden finns redan idag, men delsträckor behöver byggas ut
för att sammanlänka leden. En satsning på cykelturism är viktig för
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att utveckla klimatmässigt hållbara former för turism och bidra till
lokal näringslivsutveckling.
Även om Kattegattleden i huvudsak riktar sig till cykelturister kommer den också att kunna användas för arbets- och fritidsresor. En ny
kostnadsbedömning uppskattar investeringsbehovet för färdigställandet av Kattegattleden till cirka 170 miljoner kronor. Denna kostnadsbedömning kommer dock eventuellt att justeras efter att en samlad
trafiksäkerhetsöversyn av leden har gjorts. 50 procent av kostnaderna
för färdigställandet av leden finansieras av nationell/regional plan och
50 procent av kommunerna enligt överenskommelse. Regeringen har
avsatt 40 miljoner kronor i nationell plan för samfinansiering av Kattegattleden, varav cirka 25 miljoner kronor har fördelats till Halland.
För cykelåtgärder på regionalt vägnät inklusive Kattegattleden föreslås 80 miljoner kronor avsättas. I sammanställningen nedan visas
planens totala medel som är kopplade till åtgärder för cykel och
kommunernas medfinansiering:
Planförslag 2014-2025
Sammanställning av alla åtgärder inom cykelområdet
Åtgärdsområde

Miljoner kronor

Pottmedel – cykel

80

Statlig medfinansiering till kommuner
– miljö och trafiksäkerhet (cykel)

40

TOTALT

120

Kommunal medel till cykelvägar

120

Nationell plan Kattegattleden

25

Sammanlagt cykelvägar i Halland

265

Andel av
regional ram

11%

Enligt överenskommelse delas kostnaden för cykelvägsinvesteringar lika mellan regional plan och kommunerna. I vissa fall finansieras de på såväl regionala som kommunala vägar till 100% av kommunala medel.
Den totala satsningen på cykelvägar under planperioden kommer därför att överstiga 265 miljoner kronor.

SATSAR PÅ CYKEL
Hallands infrastrukturplan stödjer utvecklingen av en bra infrastruktur
för cykling. Vi vill bland annat skapa väl fungerande anslutningar till
kollektivtrafikens bytespunkter och bygga säkra cykelvägar, inte minst för
barn och ungdomar. Vi vill också satsa på en bilfri cykelled genom Halland
– Kattegattleden – som kan användas av både turister och arbetspendlare.
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3.6. SAMFINANSIERING JÄRNVÄG
NATIONELL PLAN
En viktig förutsättning för denna plan är att medel ur den regionala
ramen får användas för samfinansiering av för Halland angelägna
objekt i nationell plan.

Dubbelspår genom Varberg med nytt resecentrum
Region Halland anser att en utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår genom Varberg är det viktigaste infrastrukturprojektet i Halland
under planperioden. Projektet omfattar 7,5 km dubbelspår varav 3
km i tunnel, en ny godsbangård och ett nytt resecentrum. Den 21
mars 2013 kom regeringens tillåtlighetsbeslut och Trafikverket kunde
därmed inleda planeringen.
Kostnaden för Varbergsetappen beräknas till cirka 2,9 miljarder i
2009-års prisnivå. I den nationella planen är projektet upptaget med
byggstart 2019. Region Halland avsätter 220 miljoner kronor (210
miljoner kronor i 2009-års prisnivå uppräknat med konsumentprisindex) för samfinansiering av detta objekt. Dessutom medfinansierar
Varbergs kommun och Jernhusen projektet. Region Halland har tillsammans med Varbergs kommun, Jernhusen och dåvarande Banverket tecknat ett genomförande- och finansieringsavtal enligt bilaga 2.

Halmstads resecentrum Bangårdsombyggnad (etapp 3)
Det är av mycket stor vikt för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland att den etappvisa ombyggnaden av ett resecentrum i Halmstad
genomförs. Det är en stor brist att det saknas en samlad bytespunkt
mellan lokal, regional och nationell kollektivtrafik. Etapp 1 med ny
regionbussterminal blev färdig 2011-2012. Etapp 2 med hållplatser
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för stadsbussarna planeras vara färdig 2015. Etapp 3 innebär en ombyggnad av bangården som ger en helhetslösning. Ombyggnadsetappen innehåller en planskild plattformsanslutning och gångpassage
under järnvägen. Plattformarna måste byggas om och breddas för att
planskilda anslutningar ska vara möjliga. Studier har också visat på
behov av bangårdsombyggnad för att möta en ökad trafikering med
flera samtidigheter. En nyttoanalys togs fram 2013 och visar att de
samlade nyttorna överstiger kostnaden.
I planen föreslås att medel används för samfinansiering till nationell
plan för Halmstads resecentrum etapp 3. Halmstads kommun är med
och finansierar projektet.
Kostnaden för etapp 1-3 är beräknad till cirka 480 miljoner kronor.
Planförslaget innebär att det totalt avsätts 110 miljoner kronor från
den regionala planen till med- och samfinansiering av Halmstads
resecentrum enligt följande:
Etapp 1: Färdigställt 2011-2012. 33 miljoner kronor har använts ur
regional plan.
Etapp 2: I planförslaget avsätts 45 miljoner
Etapp 3: I planförslaget avsätts 32 miljoner.

F d länsjärnvägar
Behovet av åtgärder för att höja och återställa standarden på de
järnvägar som är viktiga för regiontrafik (utöver stambanorna) är
stort. I Halland finns tre före detta (f d) länsjärnvägar: Viskadalsbanan, Halmstad-Nässjöbanan och Markarydsbanan. Banorna har idag
olika funktioner för person- och godstrafik och banorna har också
olika standard.

Regionen bedömer det som nödvändigt att i regional plan finansiera delar av en upprustning där det finns stora behov. Behovs- och
funktionsanalys av järnvägarna som regionen kommer att genomföra
i samverkan med Trafikverket kommer att ligga till grund för eventuella prioriterade satsningar. I förslaget till regional plan föreslås
därför att 40 miljoner kronor avsätts till samfinansiering av f d länsjärnvägar i nationell plan.

3.7. MEDEL FÖR INTERMODALA
TRANSPORTER
Industrispår Falkenberg med kombiterminal
I planen ingår statlig medfinansiering på 50 miljoner kronor i industrispår från Västkustbanan inklusive en kombiterminal i Falkenberg.
Medfinansieringen lämnas till Falkenbergs kommun med högst 50
procent av kostnaden. Åtgärden syftar till att främja regional intermodalitet inom godsområdet, dvs. att transport av en godsenhet
kan ske med flera transportsätt som godståg och lastbil. Falkenbergs
kommun genomför 2013 en utredning av de infrastrukturella förutsättningarna i tre alternativa geografiska lägen.

3.8. STATLIG MEDFINANSIERING TILL
KOMMUNER
Den statliga medfinansieringen lämnas med högst 50 procent av
kostnaden. Om inte hela bidraget används av kommunerna ska
det användas till det statliga regionala vägnätet inom motsvarande
åtgärdsområde.

Åtgärdsområde

Miljoner kronor

Miljö och trafiksäkerhet

58

Kollektivtrafikanläggningar

36

Halmstads resecentrum etapp 2

45

Halmstads flygplats

20

Summa

159

Statlig medfinansiering för miljö och trafiksäkerhet
I åtgärdsområdet har 58 miljoner kronor avsatts för statlig medfinansiering till åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det
kommunala vägnätet. Det gäller objekt som cirkulationsplatser, gångoch cykelvägar, sidoområdesåtgärder och åtgärder i särskilt utsatta
gatukorsningar. Ett viktigt område är utbyggnad av säkra skolvägar för
barn. Ett annat är att skapa en god tillgänglighet till kollektivtrafikens
bytespunkter. Kommunerna kan ansöka om bulleråtgärder längs med
kommunala gator. Av medfinansieringen bedöms cirka 40 miljoner
kronor användas till gång- och cykelvägsutbyggnader. Delsträckor av
Kattegattleden på kommunalt vägnät finansieras inom detta område.
Kommunerna kan ansöka om 50 procent av den totala kostnaden.
Ansökan lämnas årligen till Trafikverket.

Statlig medfinansiering i kollektivtrafikanläggningar
Inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering i kollektivtrafikanläggningar har 36 miljoner kronor avsatts. Åtgärderna ska leda till
att andelen kollektivtrafikresor inom Hallands län ökar samt bidrar
till förverkligandet av uppställda mål och strategier i enlighet med
det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Medlen som är avsatta i
denna pott kan användas till bytespunkter och för att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken på kommunala vägar.
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Kommunerna kan ansöka om 50 procent av total kostnad för hållplatsåtgärder upp till marknivå via Hallandstrafiken.
Halmstads resecentrum
Halmstads kommun avser att under planperioden fortsätta genomförandet av Resecentrum Halmstad som innebär en samlokalisering
av regional busstrafik, stadsbusstrafik och tågtrafik. Det är av stor vikt
för utvecklingen av kollektivtrafiken i Halland att Halmstad kommun
genomför en samlokalisering eftersom Halmstad är ett viktigt nav i
systemet. Ur tillgänglighetssynpunkt är åtgärden mycket betydelsefull.
Etapp 1 med ny regionbussterminal blev färdig 2011-2012. Etapp
2 med hållplatser för stadsbussarna utmed Laholmsvägen planeras
vara färdig 2015. För etapp 1 har 33 miljoner kronor använts ur regional plan. I planförslaget 2014-2025 föreslås 45 miljoner för etapp
2 och 32 miljoner för etapp 3 ur regional plan.

handla om genomförande av omfattande åtgärdsvalsstudier, större
utredningar eller utvecklingsprojekt som inte är kända när planen
tas fram. Åtgärdsvalsstudier kan även finanserias/delfinansieras av
andra, exempelvis kommuner.

3.10. DRIFTBIDRAG TILL REGIONAL FLYGPLATS
Från och med 2012 ska den del av driftbidraget som går till ickestatliga flygplatser som inte har upphandlad trafik, tillföras de regionala
ramar i de län där dessa är belägna. Regeringen har gjort bedömningen att regionerna bör ges förutsättningar att ta ett större ansvar
för de flygplatser som inte ingår i det nationellt basutbudet, dvs de
som staten upphandlar av transportpolitiskt motiverade skäl.
För perioden 2014-2025 har 30,2 miljoner kronor gällande driftbidrag
för Halmstads flygplats tillförts den regionala ramen för Halland.

Statlig medfinansiering till Halmstad flygplats

3.9. ÅTGÄRDSVALSSTUDIER OCH
TILLKOMMANDE BEHOV
För åtgärdsområdet Åtgärdsvalsstudier och tillkommande behov avsätts 10 miljoner kronor. Inom området finansieras utredningar och
förberedande arbete för framtida utveckling av transportsystemet
som är av stor betydelse för Hallands utveckling. Det kan till exempel
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För statlig medfinansiering i investeringar på Halmstads Flygplats
avsätts 20 miljoner kronor till Halmstads kommun för bland annat
breddning av befintlig bana, omtoppning, byggande av nya uppställningsplatser för flygplan samt förändrad banprofil.

HELA RESAN PERSPEKTIVET
Hela resan ska fungera så bra som möjligt för resenären.
Resenären ska kunna ta sig till och från hållplatsen på ett
tryggt och säkert sätt. Varje gång en ny hållplats byggs,
eller byggs om, ska tillgängligheten bli bättre.
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4. SAMLAD EFFEKTBEDÖMNING
4.1. PLANENS PÅVERKAN
Syftet med effektbedömningen är att utifrån planförslagets prioriteringar av namngivna objekt och pottmedel bedöma hur väl de möter
regionala och nationella mål.
Region Halland har som mål för transportsystemet att öka tillgängligheten för människor och näringsliv. För kollektivtrafiken är ett
övergripande mål att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara
attraktivt. Dessa regionala mål utgör tillsammans med de transportpolitiska målen grunden i effektbedömningen.
Transportsystemet är till för att möjliggöra en god utveckling mot en
mängd samhällsmål. Region Halland anser att planförslaget bidrar
till att nå de transportpolitiska målen och att de val av åtgärder som
föreslås i planen väl överensstämmer med de prioriteringar som
utpekas i regeringens direktiv. De föreslagna åtgärderna är inriktade
på att stärka sträckor, som Västkustastråket, som är betydelsefulla för
hållbar arbetspendling, viktiga transportleder för näringslivet och
gränsöverskridande transporter. Den stora satsningen på järnvägsåtgärder och andra kollektivtrafikåtgärder i planförslaget bidrar till att
begränsa klimatpåverkan.
Den regionala planen omfattar enligt direktivet investeringar i regionala vägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gång- och cykelvägar, den
regionala kollektivtrafikens infrastruktur, statliga medfinansiering till
åtgärder på kommunalt vägnät med mera. Regionen har också valt att
prioritera satsningar på järnväg genom samfinansiering till nationell
plan. De föreslagna åtgärderna kompletterar den nationella planen och
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också de kommunala infrastruktursatsningarna för att knyta samman
de lokala, regionala och nationella transportsystemen.

4.2. SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET
Under arbetet med såväl uppdatering av systemanalysen som förslag
till regional infrastrukturplan 2014-2025 i Halland har alternativa
sätt att lösa framtida transportbehov övervägts. Utgångspunkten för
planen 2014-2015 är att gällande plan 2010-2021 ska genomföras.
Det innebär att prövningen av planinnehållet i stor utsträckning
genomfördes inför planarbetet 2010-2021.
För att hitta den mest kostnadseffektiva utformningen spelar samhällsekonomiska kalkyler en viktig roll. Ett enkelt sätt att beskriva
vad som menas med samhällsekonomisk effektivitet/lönsamhet är
att man studerar vad varje investerad krona ger tillbaka till samhället i form av olika samhälleliga nyttor. Arbetssättet kan därmed bidra
till att lönsamma objekt tas in i planförslaget på bekostnad av objekt
som har mindre lönsamhet.
Trafikverket har gjort kalkyler för de två namngivna vägobjekt som
finns med i gällande plan och som planeras genomföras i början av
kommande planperiod. I en samhällsekonomisk kalkyl redovisas
lönsamheten genom måttet nettonuvärdeskvot (NNK). För båda de
två vägobjekten väg 940 Rösan-Forsbäck och Inre Kustvägen är NNK
positiv. För Halmstads resecentrum har en nyttoanalys genomförts
där lokala, regionala, nationella och internationella nyttor kvantifierats. De totala nyttorna är högre än kostnaden för projektet.

För åtgärdsområden med pottmedel för ett hållbart transportsystem
med åtgärder inom trafiksäkerhet, cykel och kollektivtrafik har inte
samhällsekonomiska kalkyler tagits fram.
Dessa åtgärder är i allmänhet mycket kostnadseffektiva och ger en
bred och god måluppfyllelse och de är också mycket efterfrågade av
såväl medborgare som näringsliv. Åtgärderna bidrar ofta till att det
befintliga transportsystemet kan utnyttjas effektivare och att de negativa miljöeffekterna minskar.

4.3. TRANSPORTPOLITISKA MÅL
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Transportsystemet ska bidra till en hållbar utveckling av samhället som helhet.
Under det övergripande målet har regeringen satt upp ett funktionsmål som rör tillgänglighet, samt ett hänsynsmål som rör säkerhet,
miljö och hälsa.

Funktionsmål – tillgänglighet
Tillgänglighetsmålet innebär att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra
till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov.
Tillgänglighet handlar om själva syftet med transportsystemet.
Begreppet tillgänglighet kan definieras som ”den lätthet med vilken
utbud och aktiviteter i samhället kan nås”. Tillgänglighet avser såväl

medborgarnas som näringslivets behov. Definitionen markerar att
syftet med transportsystemet är att olika grupper av medborgare
och näringar via transportsystemet ska kunna få tillgång till samhällets olika utbud och aktiviteter. Att ett transportsystem medger god
tillgänglighet innebär att resor och transporter kan genomföras till
önskade destinationer med små uppoffringar i form av bland annat
restid och transportkostnad, samt att detta kan ske med god trygghet
och komfort. I detta avsnitt beskrivs planförslagets bidrag till funktionsmålet Tillgänglighet med uppdelning på de preciseringar som
anges i de transportpolitiska målen:
t Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillgänglighet, trygghet
och bekvämlighet
t Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften
t Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder
t Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle
t Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning
t Barns möjligheter att själva säkert använda transportsystemet och
vistas i trafikmiljöer ökar
t Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras
Medborgarnas resor
Planförslaget bidrar till målet att medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
I planen görs en kraftfull satsning för att underlätta resande med kollektivtrafik, cykel och till fots. Åtgärderna syftar till att få hela resan
att fungera bättre, från dörr till dörr.
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Planförslaget har ett ökat fokus på med- och samfinansiering i kollektivtrafikanläggningar jämfört med tidigare plan. Under planperioden möjliggörs en sammanlänkning av de halländska kommunerna
med högklassiga kollektivtrafikstråk för buss. Fler busshållplatserna
i stråken kan tillgänglighetsanpassas och fler hållplatser kan förses
med gång- och cykelanslutningar.
I planen finns såväl med- som samfinansiering till Halmstads resecentrum, en åtgärd som innebär ett samordnat resecentrum med
buss- och tågtrafik. Utbyggnaden av Resecentrum i Varberg ingår i
samband med utbyggnaden av dubbelspår av Västkustbanan. Dessa
resecentrum kommer att medföra stora förbättringar för resenärerna
avseende tillgänglighet, trygghet och bekvämlighet.
Samfinansiering till järnväg i nationell plan ger ökad spårkapacitet
och tillförlitlighet på Västkustbanan och f d länsjärnvägar.

Tillgänglighet inom och mellan regioner samt till andra länder
Samtliga kollektivtrafikåtgärder i planförslaget bidrar till målet att
tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner. Förbättringen
uppstår främst genom medel till samfinansiering till järnväg i nationell plan (Västkustbanan och f d länsjärnvägar) som ger ökad spårkapacitet och tillförlitlighet på några av banorna. Resecentrum och
övriga bytespunkter möjliggör kortare restider och ökat turutbud
samt ökad trygghet och komfort.

Ombyggnaden av väg 940 har en hög samhällsekonomisk lönsamhet
beroende på att det blir stora restidsvinster och trafiksäkerhetsförbättringar i samband med ombyggnaden. Åtgärden bedöms därför
ge en mycket god måluppfyllelse. Inre kustvägen ger en gen förbindelse till nya tågstationen i Båstad.

Även satsningar på vägsidan, till exempel väg 940 Rösan-Forsbäck
och Inre Kustvägen stärker resandet och tillgängligheten mellan Halland och andra regioner och länder. Satsningen på en kombiterminal
i Falkenberg gynnar inte enbart näringslivet i Halland utan ökar även
tillgängligheten för företag i angränsande regioner och länder.

Kvaliteten för näringslivets transporter
En satsning för att främja godstransporter på järnväg och gynna
intermodalitet inom godsområdet görs genom statlig medfinansiering av industrispår med kombiterminal i Falkenberg. Investeringen
medför att näringslivet får bättre förutsättningar för att välja järnvägstransporter.

Ett jämställt samhälle
Transportsystemet ska vara jämställt, dvs utformas så att det svarar
mot både kvinnors och mäns resbehov. Varken män eller kvinnor
har som grupper samma transportbehov. Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors resmönster idag, beroende på en rad faktorer
såsom andel av hemarbete, andel deltids- eller heltidsarbete, inkomst
mm. Kvinnor och mäns lokala arbetsmarknader skiljer sig också åt.
Kvinnors arbetsmarknad ligger ofta närmare bostaden. Fler kvinnor

Utbyggnaden av dubbelspår genom Varberg underlättar för godstransporter på järnvägen genom att dagens flaskhalsproblematik på
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Västkustbanan undanröjs. För att en omflyttning av gods från väg
till järnväg ska vara möjlig behövs att kapaciteten på Västkustbanan
utökas. En utökad kapacitet medför att flexibiliteten i systemet ökar,
vilket är mycket viktigt om järnvägstransporterna ska kunna konkurrera med vägtransporter. Projektet omfattar också en ny godsbangård
i Varberg.

än män reser kollektivt samtidigt som män pendlar längre sträckor.
Det är exempelvis färre kvinnor än män som har tillgång till bil samt
har körkort. Både män och kvinnor gynnas av planförslaget. Planförslagets satsningar inom järnvägsområdet ökar tillförlitlighet för
tågtrafik och ger på lång sikt möjligheter till utökat turutbud och
kortare restider som ger båda könen ökade möjligheter att få vardagslivet att fungera. Trygghet bör vara i fokus vid utformning av
såväl resecentrum i Halmstad och Varberg som andra bytespunkter
för kollektivtrafiken vilket följer de flesta kvinnors värderingar.
Eftersom kvinnor pendlar kortare avstånd till arbete är också gångoch cykelvägar och andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder viktiga för
att förbättra kvinnors resor.
De resmönster och skillnader som finns mellan män och kvinnor i
transportssystemet idag beror primärt på faktorer utanför transportsystemet och upplevs som svåra att påverka med åtgärder i transportsystemet.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Planförslaget innehåller medel för att tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning ska kunna förbättras. Inriktningen är att åtgärda bytespunkter i stråken enligt trafikförsörjningsprogrammet. Nya resecentrum i Varberg och Halmstad
innebär en mycket stor förbättring i tillgängligheten för personer
med funktionsnedsättning.
Tillgänglighet för barn
Planförslaget bidrar till målet att barns möjligheter att själva på ett
säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer ska
öka. De åtgärder i planförslaget som framförallt väntas gynna barn

och ungdomar är satsningar på gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt kollektivtrafikinvesteringar. Anslutande
gång- och cykelvägar till kollektivtrafikens bytespunkter medför
ökad säkerhet och trygghet för barn.
I planen avsätts också medel till statlig medfinansiering till kommunerna för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder. Kommunerna lägger
minst motsvarande medel. Det ger en god måluppfyllelse eftersom
barn och ungdomar i första hand rör sig på kommunalt vägnät.
Förutsättningar att välja kollektivtrafik, gång och cykel
Planförslaget bidrar till att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik samt gång och cykel förbättras i mycket hög grad. Planförslaget
innehåller en större satsning än tidigare. De kollektivtrafikåtgärder
samt gång- och cykelåtgärder som ingår i planförslaget tar bl. a. sikte
på att skapa möjligheter till en hållbar arbetspendling, eftersom detta
behov lyfts fram i den regionala systemanalysen.
Den regionala planförslaget innehåller samfinansiering av nationell
plan för att möjliggöra en ökad tågpendling. Viktiga objekt är dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg, resecentrum i Varberg och
Halmstad och satsning på f d länsjärnvägar. Nästan 40 procent av
ramen föreslås till satsningar inom kollektivtrafikområdet.
11 procent av ramen är avsatt för gång- och cykelvägar vilket förbättrar cykelmöjligheterna till arbete, skola och kollektivtrafikens bytespunkter. Planen innehåller dessutom medfinansiering av Kattegattleden som är en bilfri cykelled mellan Göteborg och Helsingborg.
Leden kommer även kunna användas av arbetspendlare och skolbarn
och förbättrar förutsättningarna att välja cykel som transportslag.
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Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa
Det så kallade hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås
och till ökad hälsa. Målet för säkerhet inom vägtransportområdet
preciseras i form av etappmålet att antalet omkomna halveras och
antalet allvarligt skadade ska minskas med en fjärdedel mellan år
2007 och 2020. Särskilt viktiga är åtgärder som syftar till att förbättra barns säkerhet. Hänsynsmålet för miljö och hälsa innebär att
transportsektorn ska bidra till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan i enlighet med samhällets övergripande miljömål. De
transportpolitiska målen lyfter även fram folkhälsan och pekar på att
trafiklösningar ska underlätta för den som går eller cyklar.
Säkerhet
Planförslagets satsningar på nya vägsträckor och trafiksäkerhetshöjandeåtgärder bidrar till att antalet dödade och svårt skadade
inom länet minskar. För att öka trafiksäkerheten föreslås åtgärder
i form av exempelvis separata gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed regionala vägar i mindre tätorter och
åtgärder för säkrare sidområden. Även åtgärder som avser att öka
cykel- och kollektivtrafikresandet förbättrar trafiksäkerheten i en
positiv riktning.
Miljö och hälsa
Transportsektorn har en stor negativ miljöpåverkan på omgivningen
och står för ungefär hälften av det totala utsläppet av koldioxid i
länet, där vägtrafiken genererar den dominerande andelen. Ett av
Region Hallands mål är att kollektivtrafikresandet ska öka. Genom
satsningar på järnväg och kollektivtrafikens infrastruktur bidrar
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planförslaget till att nå målet. Detta leder till en minskad förbrukning
av fossila bränslen och ett minskat utsläpp av koldioxid. Om planförslaget inte genomförs kan biltrafiken istället komma att öka på bekostnad av kollektivtrafiken med en motsatt effekt på klimatet. Även
planens satsningar på gång- och cykelvägar inklusive Kattegattleden
främjar ett minskat bilanvändande. De vägobjekt som ingår i planen
förväntas medföra relativt små utsläpp till luft jämfört med dagens
situation. Den samlade bedömningen är att klimatfaktorerna till följd
av planen är neutral, dvs. planen bedöms varken medverka till eller
motverka att målet ”begränsad klimatpåverkan” ska kunna uppfyllas.
Planen innebär två nya vägsträckningar. De kan leda till utspridning
av byggnation då nya områden blir tillgängliga genom förbättrade
kommunikationer. En hög grad av samplanering av regionala infrastrukturobjekt och kommunal bebyggelseplanering eftersträvas så
att samordningsvinster uppnås. Nya exploateringsområden planeras
utmed Inre kustvägen vilket ger mycket korta avstånd till Båstads nya
station. I Varberg förläggs dubbelspåret på Västkustbanan i tunnel
som kommer att frigöra centrala ytor för nya bostäder och arbetsplatser, vilket kan minska bilberoendet.
I planen föreslås åtgärder som kan ha effekt på människors hälsa.
Planen innehåller exempelvis objekt som leder till ökad hastighet på
vissa vägsträckor, vilket bidrar till ökat buller. Dubbelspårsutbyggnaden i tunnel i centrala Varberg kommer att leda till att bullerstörningar minskar. Sammantaget väntas de objekt och åtgärdsområden
som föreslås i planen ge en positiv effekt för buller, dvs. de positiva
effekterna överväger de negativa effekterna av att genomföra den
föreslagna planen. Planförslaget innebär även positiva effekter för
människors hälsa genom dess satsningar på gång- och cykelbanor
som kan generera ett minskat bilåkande. Fler gång- och cykelbanor

RESECENTRUM
För att göra resandet med kollektivtrafik till ett attraktivt
alternativ vill vi satsa på resecentrum där buss- och
tågtrafik finns samlat på en plats. I planen vill vi förverkliga
välbehövliga resecentrum i Halmstad och i Varberg.
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Ingår både ”smärre objekt” och Statlig medfinansiering
till kommuner
Ingår både ”smärre objekt” och Statlig medfinansiering
till kommuner och Halmstads flygplats och resecentrum
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Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.

Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och
bekvämlighet.
Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften.
Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder.
Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken
medverkar till ett jämställt samhälle.
Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med
funktionsnedsättning.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
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Samfinansiering
järnväg nationell plan

Mål för transportsystemet i Halland

Intermodala
transporter
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Halland
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Studier och
tillkommande behov
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5. SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN
Miljöbedömningens syfte är att integrera miljöaspekterna i planeringen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbalken kapitel 6 reglerar
att när en plan eller ett program upprättas som kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras.
Region Halland har bedömt att genomförandet av den regionala
infrastrukturplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
och att en miljöbedömning av planen bör utföras vilket även länsstyrelsen delar uppfattning om. Avgränsningen av miljöbedömningen
har gjorts i samråd med länsstyrelsen och kommunerna i länet. Inom
ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättas.
Trivector Traffic AB har på uppdrag av Region Halland upprättat ett
förslag till MKB, se fristående bilaga 6. Nedan följer en sammanfattning.

Halland har en rik och omväxlande natur med ett rikt växt- och djurliv. Många arter är ovanliga och vissa är hotade. Transportsystemet
påverkar landskapet negativt trots att åtgärder vidtas. Biotoper och
ekosystem splittras, mark tas i anspråk och livsrum för vilda djur förstörs. Infrastrukturen bildar barriärer för djurs rörelser och växters
spridning i landskapet. Det byggda kulturarvet utgörs av de miljöer
som vi dagligen vistas i och använder. I Halland finns bl a kulturmiljöer av riksintresse och fornlämningar. Kulturlandskapet påverkas av
ny infrastruktur eller förändrad markanvändning.

5.1. NULÄGE

5.2. MILJÖPÅVERKAN UTAN PLAN

Transportsektorn har idag en stor miljöpåverkan på omgivningen
och i princip allt bränsle är fossilt bränsle. Transportsektorn står för
ungefär hälften av det totala utsläppet av koldioxid i länet. Vägtrafiken svarar för den dominerande andelen inom transportsidan. Klimatförändringar orsakade av koldioxid och andra växthusgaser är ett
av de största globala miljöproblemen som mänskligheten står inför.

Utan plan, det s k nollalternativet innebär att dagens situation kvarstår med avseende på t ex vägstandard, vägsträckningar, standard på
järnvägen, cykelvägnätet och antalet busshållplatser.

Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem och i Hallands län
var år 2000 drygt 2 200 boende utmed det statliga vägnätet utsatta
för buller över 60 dBA. Utsläppen av luftföroreningar från trafiken
orsakar problem för luftkvaliteten främst inne i städerna. Sedan 1990
38

har utsläppen för vägtrafiken minskat trots ökat trafikarbete vilket
beror på att särskilt utsläppen från personbilar blivit renare. Partiklar
bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem.
Enligt utförda mätningar och beräkningar överskrids inte miljökvalitetsnormerna i någon av städerna i Halland.

Region Halland har som mål att resandet med kollektivtrafiken skall
öka. Det planeras ske bl a genom att tillgängligheten förbättras. Men
även utan förbättringar kan resandet med kollektivtrafiken komma
att öka till följd av befolkningsökningen. För att minska de negativa
effekterna av biltrafiken bör inte bara kollektivtrafiken öka utan även
kollektivtrafikens andel av den totala trafiken öka. Biltrafiken i Hal-

lands län står idag för 57 procent av invånarnas resor, kollektivtrafiken för bara 4 procent. Biltrafikens försprång är idag mycket stort
på grund av många årtiondens prioritering av bilen som färdmedel i
samhällsplaneringen. Bilens konkurrensfördelar innebär att det ofta
inte räcker med utbyggd och utökad kollektivtrafik för att locka bilresenärer att börja resa kollektivt. Istället krävs i regel en kombination
av åtgärder där attraktivare kollektivtrafik kombineras med ekonomiska styrmedel eller regleringar, t ex för parkering eller nyttjande
av vägutrymme, samt beteendepåverkande åtgärder. Det är därför
oklart om planen sammantaget räcker för att föra över marknadsandelar för resande med bil till kollektivtrafik. Motsvarande gäller för
överflyttning av marknadsandelar för godstransporter från lastbil till
sjöfart eller järnväg.
Mellan vissa orter i Halland är avsaknaden på cykelstråk en brist.
Hallands län är ett cykelvänligt län men i bristen på cykelvägar kan
människor fortsatt komma att välja att ta bilen istället för cykeln.
I norra Halland är köbildningar till och från Göteborg tidvis ett stort
problem. Genomförs inte planen med satsningar på kollektivtrafiken
kan situationen förvärras jämfört med ökade utsläpp av bl a CO2,
NOX och partiklar som följd. Ökat utsläpp kan innebära ökad ohälsa
hos befolkningen. Lägre standard på vägarna kan även leda till fler
olyckor med person- och miljöskador som följd. Antas inte planen
bedöms bullerproblemen kvarstå och förvärras i framtiden till följd
av ökad trafik.
Nollalternativet bedöms medföra liten påverkan genom att nya
markområden inte tas i anspråk vilket är positivt för landskapsbilden, grundvatten samt växt- och djurlivet.

5.3. MILJÖPÅVERKAN MED PLAN
De i planen föreslagna åtgärderna kommer inte ensamt att bidra till
så stor effekt avseende koldioxid men satsningarna på bl a cykelvägar,
bättre förbindelser till kollektivtrafiken, satsningar på upprustning av
järnvägen etc är ett steg i rätt riktning och utan dessa åtgärder kommer troligtvis emissionerna av koldioxid från biltrafiken fortsätta att
öka. För att få stora märkbara effekter krävs dock åtgärder på andra
nivåer som staten och kommuner råder över; som t ex ökat bränslepris, kommunala åtgärder som höjda parkeringsavgifter, d v s åtgärder som gör det mindre attraktivt att välja bilen. Detta i kombination
med andra åtgärder som t ex ökad trafikering med buss och tåg.
Eftersom endast ett objekt i planen effektberäknats avseende emissioner av koldioxid och luftföroreningar är det mycket svårt att bedöma
den totala effekten av planen. Därför har istället studerats hur stor
del av de satsade pengarna inom olika områden som avser åtgärder
som leder i positiv eller negativ riktning för klimat, hälsa respektive
landskap. Då framgår att två tredjedelar av summan som satsas på
olika åtgärder i den regionala infrastrukturplanen ger en positiv
effekt på klimatet. Avseende hälsa fås med samtliga åtgärder positiv
påverkan eller ingen påverkan. Vissa åtgärder ger dessutom mycket
positiv påverkan avseende trafiksäkerhet och/eller buller.
Majoriteten av åtgärderna ger ingen påverkan på landskapet. För
utbyggnaden av Väg 940 bedöms dock inverkan bli negativ och inom
vissa delområden som skyddsvärda områden för natur respektive
växt- och djurliv bli mycket negativ. För övriga åtgärder beror på
landskap i hög grad av var enskilda åtgärder inom potter sker, och
det är därför svårt att bedöma i detta övergripande skede.
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5.4. MILJÖKVALITETSMÅL
Planen är en förutsättning för att Halland fortsatt skall vara ett attraktivt län att besöka, bo och bedriva verksamhet i och har en tydlig
inriktning på ett ökat kollektivt resande. För att skapa förutsättningar
för att exempelvis minska bilberoendet kan åtgärder krävas som
inte omedelbart medverkar till att miljökvalitetsmålen uppfylls utan
kräver en längre tidshorisont för att effekterna skall kunna bedömas.
Totalt sett förhåller sig planen relativt neutral till miljökvalitetsmålen, men innehåller även åtgärder med en tydlig positiv inverkan t ex
avseende en god bebyggd miljö.
I miljökonsekvensbeskrivningen har en relativt försiktig bedömning
gjorts avseende vilka positiva effekter planen bedöms få på miljökvalitetsmålen. Det har gjorts med anledning av att det är mycket
svårt att göra en bedömning p g a av det tidiga skede som flera av
objekten befinner sig i. Det i kombination med att konsekvenserna av
framtida teknikutveckling avseende transportsystem och drivmedel
i kombination med planen inte går att förutse. Sammantaget innebär
det att planen mycket väl kan komma att spela en viktig roll avseende
hur miljökvalitetsmålen skall kunna uppnås.
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Producerad av Region Halland, juni 2013. Foto: Magnus Andersson (om inte annat angivet). Kartor: Infab AB, Helsingborg.
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