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FÖRORD INNEHÅLL 

Kontakt 

I föregående rapport – ”Samspelet mellan infrastrukturinvesteringar och 

bostadsbyggande” – gavs en teoretisk bakgrund till varför man kan förvänta 

sig ett positivt samband mellan investeringar i transportinfrastruktur och 

bostadsbyggande. Därutöver presenterades hur det historiska sambandet 

mellan infrastrukturinvesteringar och bostadsbyggande ser ut, samt hur den 

tillgänglighet som skapas genom ett förbättrat transportsystem påverkar 

marknadsförutsättningarna för bostadsproduktion.  

 

En av slutsatserna från ovanstående rapport är att effekten på 

bostadsbyggandet torde bli störst i områden där man kan förvänta sig 

betydande tröskeleffekter. Detta är områden där investeringskalkylen i 

dagsläget nästan går ihop, men som har goda möjligheter att göra det med 

en viss infrastrukturinvestering. I denna rapport redovisas därför några 

exempel på trafikinvesteringar i olika delar av Sverige, och deras potential till 

ökat byggande.  

 

Rapporten är författad av Tore Englén, Lars Berglund och Helena 

Kyllingstad, WSP Analys & Strategi.  
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LÄGET PÅ BOSTADSMARKNADEN I SVERIGE 

Rådande bostadsbrist i stora delar av Sverige 

Boverket publicerar varje år det aktuella läget på 

bostadsmarknaden i Sveriges kommuner*. I kommuner där 

efterfrågan varaktigt överstiger utbudet av bostäder råder 

bostadsbrist. Sett över hela landet föreligger idag bostadsbrist i 44 

procent av landets 290 kommuner. Men tar man hänsyn till 

befolkningens geografiska fördelning innebär det att nästan 70 

procent av Sveriges befolkning agerar på en lokal bostadsmarknad 

där det råder brist på bostäder. Detta gäller i synnerhet Sveriges 

storstadsregioner med hög inflyttning. Endast 4 procent av 

befolkningen bor i kommuner där det finns ett överskott av 

bostäder. 

Ovanstående stycke illustrerar ett relativt dystert dagsläge på den 

svenska bostadsmarknaden. Bilden blir tyvärr inte bättre när 

kommunerna tillfrågas om deras bedömning av förväntad 

utveckling de närmaste åren. 90 procent av kommunerna bedömer 

att bostadsbristen kommer att bestå eller öka under kommande år.  

Som visats i tidigare rapport finns det goda 

marknadsförutsättningar för nyproduktion av bostäder i många 

kommuner, särskilt i storstadsregionerna. Ändå byggs det för lite i 

förhållande till efterfrågan, och rådande bostadsbrist kan förväntas 

kvarstå för överskådlig framtid.  

När marknaden inte förmår att täppa till glappet mellan utbud och 

efterfrågan på bostäder, och när statens och kommunernas palett 

av möjliga åtgärder visat sig vara ineffektiva kan man ställa sig 

frågan: Kan infrastrukturinvesteringar bidra till att skapa 

förutsättningar för ökat bostadsbyggande? 
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*Boverket 2013: Bostadsmarknaden 2013-2014 – Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013. 

Källa: Boverket 2013. Bostadsmarknaden 2013-2014 – Med slutsatser från bostadsmarknadsenkäten 2013. 
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ÖKAT BOSTADSBYGGANDE TILL FÖLJD AV NY INFRASTRUKTUR 

Empiriskt exempel: Öresundsbron 

Innan vi går vidare kan det vara värdefullt att studera ett historiskt 

exempel där en infrastrukturinvestering bidragit till ökat byggande i 

en region.  

År 2000 invigdes Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn. 

Bron bidrog till att knyta samman Köpenhamnsregionens 

arbetsmarknad med Skånes relativt billiga bostadsmarknad, vilket 

skapade möjligheter för framför allt danskar att bo och arbeta på 

olika sidor av Öresund. Södra Skåne blev genom bron en del av 

Köpenhamns bostadsmarknad, och Köpenhamn blev en del av 

södra Skånes arbetsmarknad.  

Under 2000-talets första fem år steg bostadspriserna i Danmark 

dramatiskt. Många familjer med genomsnittsinkomster hade inte råd 

att bo i Köpenhamn. Bostadspriserna på den svenska sidan av 

Öresund var vid tillfället mycket lägre, och Malmö erbjöd en attraktiv 

möjlighet att bo inom rimligt pendlingsavstånd från den danska 

huvudstaden.  

På den danska sidan av Öresund fick man då betala i genomsnitt 

3,5 miljoner DKK för ett hus på 140 kvm. På den svenska sidan 

räckte det med 2,2 miljoner DKK. Många danskar valde därför under 

denna period att packa flyttkartongerna och bosätta sig i Malmö. Till 

följd av detta ökade efterfrågan på bostäder i Södra Skåne, och 

nyproduktionen tog fart.  

Skånes låga bostadspriser och Köpenhamns heta arbetsmarknad 

drev denna utveckling, men den hade sannolikt inte skett alls om 

inte Öresundsbron byggts. Bron möjliggjorde en utjämning mellan 

utbud och efterfrågan på båda sidor av Öresund. Öresundsbron 

bidrog därför till en efterfrågeökning på bostäder på den svenska 

sidan, vilket i sin tur stimulerade nyproduktionen av bostäder i 

Skåne. 

År 2007 förändrades dock läget. Den globala finanskrisen bröt ut 

och den danska bostadsbubblan sprack. Som en följd därav 

minskade bostadspriserna och nyproduktionen dramatiskt även i 

Malmö. Detta illustrerar Öresundsbrons integrerande betydelse för 

bostadsmarknaderna i Skåne och Danmark. 
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POTENTIELLA OMRÅDEN FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Aktuellt prisläge för småhus i olika delar av Sverige 

Illustrationerna till höger visar aktuella försäljningspriser för 

permanenta småhus i fyra områden i Sverige. Det geografiska 

prismönstret kan något förenklat förklaras av två separata 

faktorer.  

Den första har med storstädernas attraktivitet som 

arbetsmarknadscentrum i kombination med lågt utbud och hög 

efterfrågan på bostäder att göra. Som framgår av kartorna är 

prisläget högst i storstadsområdena Malmö, Göteborg samt 

Stockholm-Mälardalen. I dessa områden ligger 

försäljningspriserna för småhus i allmänhet över 26 000 kr per 

kvadratmeter. Norra Sverige skiljer sig markant från de övriga 

regionerna. I Umeå och Luleå är snittpriserna betydligt lägre, och 

är i allmänhet mer geografiskt koncentrerade till de centrala 

delarna av tätorterna.  

Den andra förklaringsfaktorn har med kustens attraktivitet att göra. 

Närhet till vatten är en attraktiv lägeskvalitet. Detta avspeglas 

tydligt i högre försäljningspriser – även i områden som inte ligger i 

direkt anslutning till storstäderna. Detta gäller till exempel i princip 

hela kuststräckan längs Bohuslän (Göteborg-Strömstad) samt 

Östersjökusten (Trosa-Oxelösund).  

Det genomsnittliga prisläget speglar betalningsviljan i ett område 

och påverkar även förutsättningarna för nyproduktion av bostäder. 

Där byggherren kan få täckning för investeringskostnaden plus en 

viss marginal finns det ekonomiska förutsättningar för 

nyproduktion. Därför är det intressant att ställa 

försäljningspriserna mot vad det kostar att bygga ett nytt småhus. 

Detta diskuteras i följande avsnitt. 

 

Beräkningarna för genomsnittlig prisbild baseras  på ca 50 000 unika småhusförsäljningar under 

perioden 2012-2014. Källa: Egen bearbetning av försäljningsstatistik från Värderingsdata. 

Västra Sverige Södra Sverige 

Norra Sverige Mälardalen exkl. Stockholm 
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POTENTIELLA OMRÅDEN FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Förutsättningar för nyproduktion 

I illustrationerna till höger har föregående prisbilder ställts mot 

genomsnittliga kostnader för nyproduktion. Svarta områden visar att 

förutsättningar för nyproduktion finns (Tobins Q > 1). Orange färg 

illustrar områden som ligger nära gränsen till lönsamhet, men där 

det idag inte är lönsamt att bygga nytt*. 

Kartbilderna visar att områden där lönsamhet för nyproduktion  

föreligger är geografiskt begränsade främst till storstadsområdenas 

centrala delar (Ex. Storgöteborg, Malmö-Lund och Uppsala), men 

även till vissa kuststräckor. Samtidigt framgår det att 

förutsättningarna för bostadsbyggande är mindre gynnsamma i 

många områden, framför allt i inlandet.  Men kartbilderna visar 

också att det finns stora områden som nästan är lönsamma, dvs har 

en Tobinskvot strax under 1. Dessa återfinns företrädesvis i 

anslutning till de större städerna. I ljuset av rådande bostadsbrist 

och fortsatt hög befolkningstillväxt i storstadsområdena kan dessa 

områden anses ha god framtida potential för nyproduktion.  

Men något måste till för att skapa nya lägen och utlösa dessa 

tröskeleffekter. Investeringar i ny trafikinfrastruktur är ett exempel på 

detta. I tidigare avsnitt visades att det föreligger ett starkt samband 

mellan tillgänglighet i transportsystemet och Tobins Q. Genom ny 

trafikinfrastruktur ökar tillgängligheten, vilket innebär att 

lägeskvaliteterna i ett områden förbättras. Om förbättringen är 

tillräckligt stor kan förutsättningar för nyproduktion uppstå. 

Frågan som då uppstår är vilka infrastrukturinvesteringar som kan 

öka attraktiviteten och därigenom utlösa tröskeleffekter för att skapa 

förutsättningar till ökat byggande? Detta illustreras genom några 

exempel i följande avsnitt. 

Förutsättningar för nyproduktion. Svarta områden illustrerar att ekonomiska förutsättningar för nyproduktion finns 

(Tobins Q > 1), orange färg illustrerar områden med potential för nyproduktion.  Källa: Egen bearbetning av 

försäljningsstatistik från Värderingsdata samt nyproduktionskostnader från SCB. 

Västra Sverige Södra Sverige 

Norra Sverige Mälardalen exkl. Stockholm 

* Det bör betonas att illustrationerna endast visar de ekonomiska förutsättningarna för nyproduktion. 

Självfallet byggs det även i områden med mindre gynnsamma förutsättningar. Orsaken till detta är att alla 

beslut om nyproduktion inte tas på ekonomiskt rationella grunder. Kartorna ger dock en god bild av rådande 

villkor på de lokala bostadsmarknaderna i olika delar av Sverige. 
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AKTUELLA TRAFIKINVESTERINGAR OCH POTENTIAL FÖR BOSTADSBYGGANDE 

Introduktion 

Som visats tidigare är hög tillgänglighet en attraktiv lägesegenskap. 

En plats med hög tillgänglighet, där man når ett stort utbud av 

tänkbara målpunkter inom rimlig restid, tenderar att ha högre 

bostadspriser än områden med lägre tillgänglighet. Tillgängligheten i 

ett område kan då ökas antingen genom att utbudet ökar, eller att 

restiderna minskar till följd av olika investeringar och åtgärder i 

trafikinfrastrukturen. Det mest uppenbara är naturligtvis när en helt 

ny väg eller järnväg byggs som minskar restiderna mellan två 

platser. Men tillgängligheten påverkas även av andra åtgärder, tex 

kapacitetshöjande åtgärder. Breddning av vägar och byggande av 

extra spår innebär att fler bilar och tåg kan köras på en viss sträcka, 

vilket ökar tillgängligheten. Förbättringar i vägstandard, 

mötesseparering och andra säkerhetsåtgärder kan göra att 

hastigheterna på en viss vägsträcka kan höjas, och därigenom 

minska restiderna. 

För att ge exempel på trafikvinvesteringar som har potential att 

utlösa tröskeleffekter har vi utfört en kartläggning av åtgärder som är 

aktuella i den mening att de varit uppe för diskussion i 

transportplaneringen på nationell eller regional nivå, men inte fått 

plats i Trafikverkets förslag till nationell plan för investeringar i 

transportsystemet 2014-2025. Det bör betonas att vi i kartläggningen 

inte haft möjlighet att studera i vilken utsträckning de projekt som 

länen fört fram är samhällsekonomiskt motiverade. 

Kartläggningen har skett genom en dialog med de aktörer som 

ansvarar för transportplaneringen på regional nivå, det vill säga 

länsstyrelser och/eller regionförbund, samt deras remissyttrande 

gentemot nationell plan. Resultatet visar att de identifierade 

trafikinvesteringarna framförallt domineras av kapacitetshöjande 

åtgärder, vilket innefattar både nyinvesteringar och reinvesteringar i 

befintlig infrastruktur.  

De allra flesta objekten gäller järnväg och många handlar om 

antingen kapacitetshöjande åtgärder i form av 

dubbelspårsutbyggnad eller mötesspår. Många objekt har även som 

syfte att knyta samman ett system av järnvägar för att öka 

tillgängheten i en region. Ett tydligt exempel på detta är Arosstråket i 

Mälardalen. Här finns behov av investeringar både i nya sträckor och 

befintliga järnvägar för att binda ihop systemet och bättre täcka 

behovet av resor i området. 

De vägobjekt som framkommit är huvudsakligen lokaliserade utanför 

storstadsregionerna i anknytning till mellanstora städer som 

Karlstad, Växjö och Umeå. Här handlar det i stort sett om 

säkerhetsåtgärder som mötesseparering, men även om 

kapacitetsåtgärder i syfte att åtgärda flaskhalsar.  

De påföljande kartorna visar de kartlagda aktuella 

trafikinvesteringarna som vi bedömer har bäring på persontrafiken i 

de områden som studien berör. Åtgärderna är uppdelade på 

reinvesteringar i befintliga stråk och nyinvesteringar i sträckor som 

för närvarande inte har någon järnväg. 

När trafikinvesteringarna läggs samman med de rådande 

marknadsförutsättningarna för nyproduktion av bostäder erhålls en 

samlad bild över vilka åtgärder som har potential att skapa 

tröskeleffekter för ökat bostadsbyggande. I följande avsnitt 

kommenteras den övergripande bilden i olika delar av Sverige, samt 

några enskilda exempel där trafikåtgärderna bedöms ha särskilt god 

potential till att skapa förutsättningar för ökat byggande. 
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TRAFIKINVESTERINGAR UTANFÖR PLAN 

Region Södra Sverige 

Helsingborg inkl. 

knutpunkten 
Kapacitetsåtgärder 

Ramlösa station 
Utbyggnad till 

trespårstation 

Västkustbanan, 

Helsingborg-Maria 
Dubbelspårsutbyggnad 

Marieholmbanan, 

Eslöv-Teckomatorp 
Kapacitetshöjande 

åtgärder 

Lund 
Spårvagnsutbyggnad 

Malmö 
Kapacitetsåtgärder 

Trelleborgsbanan, 

Malmö-Trelleborg 
Partiell 

dubbelspårsutbyggnad 

Simrishamnsbanan, Malmö-Dalby-

Simrishamn 
Nybyggnation samt kapacitetsåtgärder 

Österlenbanan,  

Ystad-Tomelilla-Simrishamn 
Kapacitetsåtgärder 

Södra Stambanan, 

Hässleholm-Lund 
Kapacitetsåtgärder: 

partiellt dubbelspår 

Hässleholm 
Nybyggnation samt kapacitetsåtgärder 

Sydostlänken, 

Älmhult-Karlshamn 
Nybyggnation 

(Olofström-Blekinge 

kustbana) samt 

kapacitetsåtgärder 

Anslutnings-

järnvägar, öster 

om Södra 

stambanan 
Kapacitets-

åtgärder 

Flaskhalsar 

längs E22 (Bl.a. 

Mönsterås, 

Bergkvara, 

Björketorp-

Nättraby, 

Fjälkinge-

Gualöv) 
Nybyggnation 

samt kapacitets-

åtgärder 

Infrastrukturåtgärder

Nyinvesteringar

Reinvesteringar (samt vissa nyinvesteringar)
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TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Översikt Södra Sverige 

Kartbilden till höger illustrerar tydligt att marknadsförutsättningar för 

nyproduktion av bostäder företrädesvis finns i ett relativt begränsat 

område i anslutning till Malmö-Lund. Samtidigt finns det ett stort 

omland med kommuner som har god potential till ökat byggande om 

marknadsförutsättningarna ändras genom ökad efterfrågan. Detta 

gäller exempelvis Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, 

Svedala och Trelleborg. Ett sätt att stimulera efterfrågan är att satsa 

på trafikåtgärder som bidrar till minskade restider, företrädesvis in mot 

Malmö-Lund.  

Detta förhållande talar för att byggandet på den lokala 

bostadsmarknaden i dessa kommuner skulle gynnas av förbättrad 

lokal tillgänglighet mot regioncentrum. Exempel på åtgärder som har 

god potential till detta är bland andra Trelleborgsbanan, 

kapacitetsåtgärder på Södra stambanan och Simrishamnsbanan. Den 

senare har dessutom goda förutsättningar till regionala 

spridningseffekter, då Simrishamnsbanan skulle innebära att 

restiderna mot Malmö minskar, och därigenom öka tillgängligheten 

betydligt. På det sättet skulle åtgärden även kunna bidra till att skapa 

förutsättningar för ökat bostadbyggande kring Simrishamns tätort, 

vilken idag ligger nära gränsen för lönsamhet. 

Ett annat exempel på en åtgärd som bedöms ha goda förutsättningar 

till ökat byggande är åtgärder längs E22 mellan Kalmar och 

Karlskrona. Dessa skulle bidra till ökad tillgänglighet mellan dessa 

städer. Både Kalmar och Karlskrona ligger idag på gränsen till 

lönsamhet, och åtgärder som bidrar till ökad tillgänglighet kan utlösa 

tröskeleffekter för bostadsbyggandet i städerna. 

Trelleborgsbanan, Malmö-

Trelleborg 

Partiell dubbelspårsutbyggnad 

Simrishamnsbanan, 

Malmö-Dalby-Simrishamn 

Nybyggnation samt 

kapacitetsåtgärder 

Södra Stambanan, 

Hässleholm-Lund 

Kapacitetsåtgärder: partiellt 

dubbelspår Lund 

Spårvagnsutbyggnad 

Västkustbanan, 

Helsingborg-Maria 

Dubbelspårsutbyggnad 

Österlenbanan,  

Ystad-Tomelilla-

Simrishamn 

Kapacitetsåtgärder 

Flaskhalsar längs E22 

(Bl.a. Mönsterås, 

Bergkvara, Björketorp-

Nättraby, Fjälkinge-

Gualöv) 

Nybyggnation samt 

kapacitetsåtgärder 

Anslutningsjärnvägar, 

öster om Södra 

stambanan 

Kapacitets-åtgärder 
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TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Exemplet Simrishamnsbanan 

Simrishamnsbanan är namnet på den gamla järnvägen mellan 

Malmö och Simrishamn via Dalby, Veberöd, Sjöbo och Tomelilla. 

Trafikverket gör nu en utredning för en upprustning av järnvägen 

Malmö-Staffanstorp och ny järnväg Staffanstorp-Tomelilla. 

Syftet med projektet är att bättre knyta samman östra Skåne med 

den expansiva Öresundsregionen. Projektet Simrishamnsbanan 

kommer korta restiden och öka resutbudet mellan Malmö och 

Simrishamn. Med en restid på under en timme på sträckan Malmö – 

Simrishamn skapas ett fullt rimligt pendlingsavstånd. För första 

gången på över 40 år blir då tåget ett snabbare alternativ än bilen. En 

modern järnväg för persontåg ger de tänkta stationsorterna en 

koppling till det regionala järnvägsnätet och möjliggör miljövänliga 

och effektiva resor till arbete och studier. 

Öresundsregionen som en dynamisk storstadsregion förväntas växa 

från dagens ca 3,6 miljoner innevånare till 4,0 miljoner innevånare år 

2025. Enligt en utredning* från 2010 kommer 250 000 av dessa 400 

000 nya invånare att bosätta sig i Skåne. Men alla kan inte bo i 

Malmö, Lund och Helsingborg.  

Skåne har en relativt väl fördelad och geografiskt spridd utveckling. 

Stråket längs Simrishamnsbanan är geografiskt strategisk beläget i 

Öresundsregionens öst –västliga axel som bärs upp av Malmö – 

Kastrup – Köpenhamn och har en stor potential eftersom det kan 

erbjuda relativt billiga och tilldragande bostadsmiljöer. Men 

attraktiviteten hos boendet handlar också om en rad andra kvaliteter 

såsom service, arbetsplatser och tillgänglighet till dessa. 

Idag bor omkring 50 000 invånare inom 5 kilometers radie runt de 

tänkta stationerna längs nya Simrishamnsbanan. Målet är att antalet 

invånare fördubblas med ytterligare 50 000 personer när 

tillgängligheten förbättras, vilket motsvarar omkring 22 000 bostäder. 

Det betyder alltså att ca 20 % av den framtida befolkningstillväxten i 

Skåne skulle kunna lokaliseras i detta stråk. Med en konsekvent 

samhällsplanering kan den framtida efterfrågan tillgodoses i attraktiva 

bostäder med hög tillgänglighet. 

Bakom Simrishamnsbaneprojektet står de sex kommuner där 

tåguppehåll planeras: Malmö, Staffanstorp, Lund (Dalby), Sjöbo, 

Tomelilla och Simrishamn. Förutsättningarna för att bygga bostäder 

är gynnsamma i flera av dessa kommuner, framförallt i det större 

området kring Lund och Malmö, men även i Simrishamn. Men det 

finns goda skäl att anta att utbyggnaden av Simrishamnsbanan, och 

den ökade tillgängligheten detta medför, kan skapa goda 

förutsättningar även i Sjöbo och Tomelilla. 

*Utvecklingsplan Simrishamnsbanan. Sammanfattning av rapport från februari 2010 

(Vectura, för Simrishamnsbanan.com) 

Simrishamnsbanan, Malmö-

Dalby-Simrishamn 

Nybyggnation samt 

kapacitetsåtgärder 



11 

TRAFIKINVESTERINGAR UTANFÖR PLAN 

Region Västsverige 

Västkustbanan, 

Göteborg-Kungsbacka 
Kapacitetsåtgärder 

Kust-till-kustbanan, 

Göteborg-Växjö 
Kapacitetsåtgärder inkl. 

dubbelspår Göteborg-

Borås 

Jönköpingsbanan, 

Falköping-Jönköping-

Nässjö 
Kapacitetsåtgärder 

Västlänken, 

anslutningar mot 

Hissingen, Söderut och 

den framtida 

Götalandsbanan 

HNJ-banorna (Y:et), 

Jönköping-Vaggeryd-

Värnamo-Nässjö 
Elektrifiering av banorna 

samt diverse kapacitets- 

och säkerhetsåtgärder 

Väg 25, Norrleden 

Växjö 
Kapacitetsåtgärder 

Södra länken runt 

Växjö 
Nybyggnation 

Landvetter Södra,  
Ny station i Härryda 

kommun, längs framtida 

Götalandsbanan 

Infrastrukturåtgärder

Nyinvesteringar

Reinvesteringar (samt vissa nyinvesteringar)
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TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Översikt Västra Sverige 

Illustrationen till höger visar att marknadsförutsättningar för 

nyproduktion för bostäder i Västra Sverige framförallt finns i anslutning 

till Göteborg och de större städerna längs kusten. Det är också här 

som större delen av de senaste tio årens nyproduktion av bostäder har 

skett.  

Samtidigt finns det stora områden i Göteborgs kranskommuner som 

idag ligger nära gränsen till lönsamhet. Bostadsbyggandet i dessa 

kommuner skulle sannolikt gynnas av ökade investeringar i 

transportinfrastrukturen. Ett sätt att åstadkomma detta skulle kunna 

vara att satsa på förbättrad regional pendeltågstrafik från Göteborg 

mot exempelvis Alingsås, Borås och Kungsbacka. Ökad tillgänglighet 

skulle skapa ökad marknadspotential och i förlängningen öka dessa 

områdens attraktivitet som bostadsort. 

Nu finns en del av dessa investeringar redan med i Trafikverkets 

planer, men samtidigt finns det andra åtgärder som inte fått plats i 

planerna. Ett exempel på dessa är fler investeringar på delar av Kust-

till-Kust banan mellan Göteborg och Växjö. Denna skulle i första hand 

minska restiderna mellan Göteborg och Borås, men även förbättra 

tillgängligheten mot Växjö och Kalmar. Ett dubbelspår och ny dragning 

mellan Göteborg och Borås skulle särskilt gynna mellanliggande 

kommuner som Härryda. Prismönstret visar att de västra delarna av 

Härryda redan idag har gynnsamma förutsättningar till nyproduktion, 

medan de östra delarna ligger på gränsen till lönsamhet. Ökad 

tillgänglighet längs detta stråk skulle sannolikt skapa förutsättningar till 

ökat byggande även i kommunens östra delar mot Bollebygd. 

 

Kust-till-kustbanan, Göteborg-Växjö 

Kapacitetsåtgärder inkl. dubbelspår 

Göteborg-Borås 

Jönköpingsbanan, Falköping-

Jönköping-Nässjö 

Kapacitetsåtgärder 

HNJ-banorna (Y:et), Jönköping-

Vaggeryd-Värnamo-Nässjö 

Elektrifiering av banorna samt 

diverse kapacitets- och 

säkerhetsåtgärder 

Västkustbanan, Göteborg-

Kungsbacka 

Kapacitetsåtgärder 

Västlänken, anslutningar mot 

Hissingen, Söderut och den 

framtida Götalandsbanan 

Landvetter Södra,  

Ny station i 

Härryda kommun 

Väg 25, Norrleden Växjö 

Kapacitetsåtgärder 

Södra länken runt Växjö 

Nybyggnation 

Ett annat exempel på en åtgärd som bedöms ha goda förutsättningar 

till ökat byggande är förbättringar längs Västkustbanan mot 

Kungsbacka. Dessa skulle bidra till ökad tillgänglighet i stråket. De 

inre delarna av Kungsbacka kommun ligger idag på gränsen till 

lönsamhet för nyproduktion, och alla åtgärder som bidrar till ökad 

tillgänglighet har stor potential att utlösa tröskeleffekter för 

bostadsbyggandet i området. 
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TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Exemplet Landvetter Södra i Härryda kommun 

Investeringsförslaget utgörs av dubbelspår i stråket mellan Mölnlycke 

och Bollebygd. Sträckan utgör ett växande stråk för resor mellan 

Göteborg och Stockholm och mellanliggande orter som Borås, 

Jönköping och Linköping/Norrköping. De samlade åtgärderna i stråket 

kommer att bidra till ökad tillgänglighet genom förbättrad 

framkomlighet och ökad trafiksäkerhet, samt minskad risk för olyckor 

på vissa sträckor på Kust till Kustbanan. Dubbelspåret Mölnlycke–

Bollebygd kommer att ge förbättrad turtäthet och restid mellan 

Göteborg och Borås (nästan en halvering av restiden) samt förbättrad 

tillgänglighet till Landvetter flygplats i Härryda.  

Med anledning av ovanstående planer har Härryda kommun uttryckt 

ett önskemål om att bygga ytterligare en station längs banan 

(”Landvetter Södra”), belägen mellan de planerade stationerna vid 

Landvetter flygplats och Mölnlycke. Denna investering ligger i 

dagsläget utanför Trafikverkets planer.  

Anledningen till kommunens önskemål är att det då skapas 

förutsättningar för kommunen att utveckla ett stort bostadsområde i 

anslutning till stationen med plats för omkring 15 000 boende, vilket 

motsvarar ca 6 500 nya bostäder. Eftersom marknadsförutsättningarna 

för nyproduktion av bostäder idag ligger nära gränsen för lönsamhet 

finns det goda skäl till att anta att den förbättrade tillgängligheten som 

trafikinvesteringen medför kan utlösa en lokal tröskeleffekt som skapar 

nya möjligheter för byggande på bostadsmarknaden. 

Landvetter Södra,  

Ny station i 

Härryda kommun 
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TRAFIKINVESTERINGAR UTANFÖR PLAN 

Region Mellansverige 
E45 Karlstad-Torsby 
Mötesseparera 

Karlstad C 
Nybyggnation 

funktionellt 

resecentrum 

Värmlandsbanan 

Kil-Karlstad-

Kristinehamn 
Dubbelspår 

Rv 61-63, Karlstad till 

kommun-huvudorter 
Mötesseparera 

Västra stambanan, Hallsberg-

Katrineholm-Järna 
Kapacitetsåtgärder i väntan på 

Ostlänken 

Arosstråket, Enköping-

Uppsala (Arlanda) 
Nybyggnation och kapacitet – 

sammanknytning av järnväg 

Arosstråket/Mälarbanan, 

Örebro-Västerås 
Nybyggnation och kapacitet – 

sammanknytning av järnväg 

Arosstråket, Västerås-

Enköping-Bålsta 
Nybyggnation och kapacitet – 

sammanknytning av järnväg 

Arosstråket, Örebro-

Eskilstuna 
Nybyggnation och kapacitet – 

sammanknytning av järnväg 

Arosstråket, Västerås-

Eskilstuna 
Nybyggnation och kapacitet – 

sammanknytning av järnväg 

Svealandsbanan, 

Eskilstuna-Södertälje 
Kapacitetsåtgärder – 

dubbelspårsutbygnad 

Dalabanan, 

Uppsala-Sala 
Kapacitetsåtgärder 

Uppsala Södra 
Ny station om 

Ostkustbanan blir 

tvåspårig 

Ostkustbanan, 

Uppsala-Stockholm 
Kapacitatsåtgärder - 

dubbelspårsutbyggnad 

Infrastrukturåtgärder

Nyinvesteringar

Reinvesteringar (samt vissa nyinvesteringar)



15 

TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Översikt Region Mellansverige (exkl. Stockholm) 

Den översiktliga prisbilden visar 

att marknadsförutsättningar till 

nyproduktion framförallt finns i 

området kring Uppsala tätort. I 

övrigt kan det konstateras att det 

finns stora områden där 

infrastrukturinvesteringar kan leda 

till ökad attraktivitet som i sin tur 

kan leda till tröskeleffekter för 

bostadsbyggandet. Detta gäller 

exempelvis områden i Uppsalas 

periferi, längs Mälaren, delar av 

Södermanland samt i Karlstad. 

Detta mönster är delvis en effekt 

av spridningseffekter av 

Storstockholms överhettade 

bostadsmarknad. Hög efterfrågan 

och lågt utbud driver upp 

bostadspriserna även utanför 

Stockholms län. Förhållandvis 

goda möjligheter till 

arbetspendling in mot Stockholm 

gör att allt fler väljer att bostätta 

sig på platser med rimliga 

bostadspriser. 

Ett exempel på trafikinvestering 

som bedöms ha goda 

förutsättningar till ökat 

bostadsbyggande är Aroslänken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aroslänken utgörs av en föreslagen ny järnväg mellan 

Uppsala och Enköping. Aroslänken syftar till att knyta 

samman två järnvägssystem och därigenom förbättra 

förutsättningarna till tvärresande i ett stråk som idag är 

trafikmässigt underförsörjt. Järnvägen skulle skapa 

ökade möjligheter till regionförstoring och i 

förlängningen skapa goda förutsättningar för 

nyproduktion av bostäder i Enköping och Uppsala. 

En annan trafikinvestering som bedöms ha särskilt 

goda förutsättningar till ökad regionförstoring och 

bostadsbyggande är ytterligare två spår på 

Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. 

Åtgärden skulle minska restiderna mellan städerna till 

25 minuter, och kraftfullt bidra till att knyta samman två 

starka tillväxtmotorer i östra Sverige. Om denna 

investering blir av skulle nya möjligheter för 

bostadsbyggande öppna sig längs stråket. Flera 

kommuner längs järnvägen har idag omfattande 

planer för nya bostadsområden, men för att dessa ska 

bli verklighet krävs att utbyggnaden av järnvägen 

verkligen blir av.  

Karlstad C 

Nybyggnation funktionellt 

resecentrum 

Rv 61-63, Karlstad till kommun-

huvudorter 

Mötesseparering 

Svealandsbanan, Eskilst.-Södert. 

Kapacitetsåtgärder dubbelspår 

Uppsala Södra 

Ny station om 

Ostkustbanan blir 

tvåspårig 

Ostkustbanan, Uppsala-

Stockholm 

dubbelspårsutbyggnad 

Arosstråket, Enköping-Uppsala 

(Arlanda) Nybyggnation och 

ökad  kapacitet 

Dalabanan, Uppsala-Sala 

Kapacitetsåtgärder 

Västra stambanan, Hallsberg-Katrineholm-

Järna 

Kapacitetsåtgärder i väntan på Ostlänken 

Arosstråket/Mälarbanan, Örebro-

Västerås 

Nybyggnation och ökad kapacitet 

Arosstråket, Västerås-Enköping-

Bålsta 

Nybyggnation och ökad kapacitet 
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TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Exemplet Bergsbrunna/Uppsala Södra  

Kommunerna i Uppsala län samt Landstinget i Stockholms län (TMR) 

har under lång tid drivit frågan om behovet av två extra spår på 

Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. I Trafikverkets 

nationella infrastrukturplan finns dock inte denna investering med. Två 

nya spår skulle öka tillgängligheten i stråket betydligt och skapa en 

bättre integration mellan städerna. Detta skulle innebära att restiderna 

förkortas, risken för störningar och förseningar minskas, samt att 

ökade möjligheter för bostadsbyggande skapas.  

Uppsala kommun har planer på ett stort utbyggnadsområde i 

Bergsbrunna söder om Uppsala tätort, med plats för omkring 2 400 

nya bostäder. Ett villkor för att denna utbyggnad blir av är dock att 

investeringen på Ostkustbanan blir av, vilket i sin tur innebär att en ny 

station, Uppsala Södra, kan byggas. Samma förhållande gäller även 

för grannkommunen Knivsta, söder om Uppsala kommun. Om 

utbyggnaden av Ostkustbanan blir verklighet skapas möjligheter för 

kommunen att planera för ett stort utbyggnadsområde med omkring 3 

000 bostäder  i anslutning till tätorten Alsike. Gemensamt för dessa 

bostadsplaner är de är villkorade. De kommer endast att byggas om 

trafikinvesteringen på Ostkustbanan blir av.  

Sett ur ett marknadsperspektiv finns det goda förutsättningar för att 

exploateringskalkylen för dessa bostäder ska gå ihop om de nya 

stationerna byggs. Det genomsnittliga prisläget i områdena ligger idag 

strax under gränsen för lönsamhet, men eftersom Bergsbrunna och 

Alsike tätorter kommer att få betydande tillgänglighetsförbättringar 

finns det goda skäl att anta att tröskeleffekter kan uppstå. 
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TRAFIKINVESTERINGAR UTANFÖR PLAN 

Översikt Region Norra Sverige 

Bostadsmarknaden i de Norra delarna av Sverige skiljer sig i 

många avseenden åt jämfört med övriga Sverige. I en strikt 

ekonomisk mening finns det få områden i Norra Sverige där 

det går att få lönsamhet vid nyproduktion av bostäder. I 

Norrlands inland ser utsikterna särskilt dystra ut där det kan 

kosta fyra gånger så mycket att bygga ett nytt hus jämfört 

med vad det kostar att köpa ett befintligt. Den  nybyggnation 

som ändå sker är därför främst koncentrerad till de större 

städerna Umeå och Luleå, men det genomsnittliga prisläget i 

dessa städer understiger i allmänhet 

nyproduktionskostnaden, vilket innebär en Tobinskvot lägre 

än 1. Men trots det finns det områden där prisnivån ligger 

nära gränsen till lönsamhet. Dessa områden återfinns 

uteslutande kring Umeås och Luleås tätorter. 

 

De stora trafikinvesteringarna i norra Sverige är relativt 

begränsade till antalet. Till de viktigaste åtgärderna utanför 

plan hör framför allt Norrbotniabanan samt åtgärder längs E4 

mellan Umeå och Skellefteå. Norra Sverige har dessutom 

relativt isolerade arbetsmarknader. Restiderna är långa, 

även om Norrbotniabanan byggs. Det är därför tveksamt om 

trafikinvesteringarna kan sätta igång en betydande 

regionförstoringsprocess för arbetspendling över längre 

sträckor. Däremot kan Norrbotniabanan eventuellt bidra till 

tröskeleffekter på medelavstånd från de större 

regionstäderna Umeå och Luleå. 

 

Om man vill uppnå tröskeleffekter för ökat byggande i dessa 

städer bör man därför i första hand satsa på förbättringar i 

lokaltrafiken i anslutning till de större tätorterna.  

Norrbotniabanan, Umeå-

Luleå 

Nybyggnation av 

kustnära järnväg 

E4 Umeå-Skellefteå 

Mötesseparering 

E12 Umeå-Vännäs 

Mötesseparering 
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TRAFIKÅTGÄRDER FÖR ÖKAT BOSTADSBYGGANDE 

Exemplet Norrbotniabanan 

Norrbotniabanan är en planerad järnväg mellan Umeå och Luleå. 

Den kan ses som en förlängning till Botniabanan men ansluter 

även till Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska 

järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med 

Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma 

råvarutillgångar. 

Till skillnad från den nuvarande stambanan som går i inlandet är 

tanken att järnvägen ska ha en kustnära dragning och därmed 

passera Robertsfors, Skellefteå, Piteå, och Luleå.  

Det råder stor kapacitetsbrist norr om Umeå och sårbarheten är 

stor då det saknas alternativ till Stambanan. Norrbotniabanan, som 

är en del av den Botniska korridoren, utgör en strategiskt viktig 

länk i Europas godstransportsystem. Norra Sverige har många och 

tunga industrier som står för en stor del av landets 

nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i 

mellersta och södra Sverige. Därför kommer också mer än hälften 

av Norrbotniabanans nyttor från effektivare godstransporter för 

befintliga företag. 

Norrbotniabanan förkortar visserligen restiden till Stockholm, men 

för persontrafiken är det viktigaste att den halverar restiderna 

mellan kuststäderna i norr . Förhoppningen är att det kommer att 

underlätta arbetspendling och affärsutbyte och därmed ge bättre 

rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för 

människor. Från alla orterna längs Norrbotniabanan kommer man 

också att nå något av universiteten i Luleå och Umeå inom 45 

minuter. 

Städerna som ligger på rad längs kusten ligger i nuläget för långt ifrån 

varandra för att ha gemensamma arbetsmarknader. Med snabbtåg 

ökar valmöjligheterna inom en timmes pendlingstid. Detta talar för att 

Norrbotniabanan har potential till att utlösa tröskeleffekter, framförallt i 

orter i anslutning till Umeå och Luleå. Norrbotniabanan kan även bidra 

till att flera områden i anslutning till stationerna kan bli attraktiva för 

nybyggnation i framtiden. Vissa orters utveckling kan till och med vara 

beroende av att Norrbotniabanan byggs. 
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