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Sammanfattning 

Denna utredning har tagits fram av Norconsult AB för Region Jönköpings Län. 

Den är en del av underlaget för kommande omarbetning av den regionala 

transportplanen. Syftet med utredningen är att studera vägsträckan Tranås-

Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Bredaryd-Smålandsstenar, även kallad diagonalen. 

Dels ska utredningen bedöma om det finns förutsättningar att se diagonalen som ett 

funktionellt stråk i den regionala transportplanen, dels ska brister i vägnätet och 

möjliga åtgärder mot dessa identifieras. 

 

Som underlag till arbetet har använts dels uppgifter om befolkning, arbetsmarknad 

och översiktlig planering i länet och berörda kommuner, dels uppgifter om 

vägstandard och trafik. Viktiga datakällor har varit berörda kommuner, regionen, 

SCB, Trafikverket och Jönköpings Länstrafik. 

 

Förvärvsintensiteten i Jönköpings län är bland landets högsta, men varierar ändå 

mellan berörda kommuner. Pendlingen är omfattande, men i många fall är det inte 

till eller från någon av de övriga kommunerna längs diagonalen som pendlingen är 

störst.   

 

Vad gäller vägnätets kvalitet har utredningen inriktats på de sträckor som inte ingår 

i något annat funktionellt stråk: 

 Sunneränga – Nässjö, huvudsakligen små, lågtrafikerade och bitvis mycket 

smala vägar. 

 Nässjö – Vaggeryd, med skiftande förhållanden, framförallt är delen 

mellan Malmbäck och Hok smal och lågtrafikerad. Passagerna genom de 

tre berörda tätorterna bedöms vara bristfälliga vad gäller framkomlighet, 

trafiksäkerhet och boendemiljö. 

 Skillingaryd-Bredaryd, har genomgående högre standard och jämnare 

trafikbelastning utmed sträckan med högre andel tung trafik. Passagen 

genom Lanna bedöms vara bristfällig vad gäller framkomlighet, 

trafiksäkerhet och boendemiljö. 

 

Sammantaget bedömer utredningen att diagonalen i sin helhet inte har 

förutsättningar att vara ett funktionellt stråk i länet då det finns andra lämpliga 

stråk för långväga trafik och då stråket inte heller är av stor regional betydelse. 

 

Rekommendationer för fortsatt arbete är att studera möjliga åtgärder för att 

förbättra trafiksituationen i berörda mindre tätorter inklusive vägombyggnader, 

åtgärder för att underlätta ett ökat cyklande i och mellan orterna och åtgärder för att 

se till att vägnätets hastighetsgränser och standard överensstämmer med varandra. 
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1. Inledning 

Bakgrund och syfte 

Under 2017 kommer Region Jönköpings län att revidera den regionala 

transportplanen för Jönköpings län med infrastrukturpropositionen som grund. 

Flera av länets kommuner har lyft fram behovet av att arbeta för att långsiktig 

stärka det nordost-sydvästliga stråket, (Mjölby)-Tranås–Sunneränga–Nässjö–

Vaggeryd–Skillingaryd–Hillerstorp–Bredaryd–(Varberg), ibland kallat 

”diagonalen”. 

 

Region Jönköpings län har inom området för regional utveckling därför tagit fram 

en utredning av stråket, som syftar till att kartlägga stråkets potential samt möjliga 

åtgärder för att eventuellt utveckla eller stärka stråket.  

 

Frågorna som utredningen sökt svar på är i korthet: 

 Vad kan motivera en satsning på att utveckla vägförbindelsen längs 

diagonalen? 

 Vilka åtgärder skulle kunna vara aktuella för en satsning på att utveckla 

vägförbindelsen längs diagonalen? 

 

Transportpolitiska mål 

Utgångspunkten för arbetet med den regionala transportplanen är det övergripande 

transportpolitiska målet: 

 

”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv” 

Transportsystemet ska således skapa god tillgänglighet på ett trafiksäkert sätt 

samtidigt som det ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och bidra till ökad 

hälsa. Det övergripande målet preciseras i ett funktionsmål om tillgänglighet 

och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa: 

 
Funktionsmål – Tillgänglighet 

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, dvs. 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 
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Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen 

ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och 

till ökad hälsa. 

 

 

Arbetsmetod 

Arbetet med att ta fram den regionala transportplanen och de åtgärder som 

presenteras i denna bedrivs delvis som åtgärdsvalsstudier. För den nu aktuella 

utredningen används en liknande arbetsmetod, men den är förenklad med hänsyn 

till att regionen på kort tid vill ta fram ett underlag för det fortsatta arbetet. Den 

viktigaste skillnaden är att arbetet med utredningen inte har omfattat 

samrådskontakter med berörda parter.  

 

Åtgärdsvalsstudie som metod 

En åtgärdsvalsstudie ger underlag för en prioritering av effektiva lösningar inom 

ramen för tillgängliga resurser och bidrar till vidareutveckling av hela 

transportsystemets funktion som en del i en hållbar samhällsutveckling. De ska 

ses som ett förberedande steg i valet av åtgärder. Den kan, kopplad till 

fyrstegsprincipen, bidra till tydligare metodik för de tidiga planeringsstadierna. Det 

kan innebära en arena för dialog för berörda aktörer, där också lösningar kan 

framkomma som inte direkt har med trafik och 

transporter att göra. (Källa: regional transportplan Jönköpings län, 2014-2025.) 

 

Kortfattat beskriver Trafikverket att arbetssättet stegvis syftar till att: 

 Förstå situationen 

 Pröva tänkbara lösningar 

 Forma inriktning och rekommendera åtgärder. 

 

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 bäst kan lösas.  

 

Steg 1  innebär åtgärder som påverkar transportbehov och val av transportsätt. 

Steg 2  innebär åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 

genom trafikstyrning, information och liknande. 

Steg 3  innebär begränsade ombyggnads- eller förbättringsåtgärder. 

Steg 4  innebär omfattande ombyggnad eller nybyggnad i ny sträckning. 
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Metoder och hjälpmedel 

Data från aktuella offentliga databaser har studerats med GIS-hjälpmedel. Restider 

och vägval har studerats med hjälp av Googles funktion för att ta fram 

vägbeskrivningar.  

 

Vägnätets kvalitet har studerats för tillgänglighet, transportkvalitet och 

trafiksäkerhet. Vilka kriterier som tillämpas framgår av kapitel 4. 

Redovisning av kvalitetsnivån görs i tre steg: 

 Grönt = god standard, eftersträvas vid nybyggnad 

 Gult = mindre god men acceptabel standard, normalt inte anledning till 

åtgärder, accepteras däremot inte som förstahandsval vid nybyggnad 

 Rött = låg standard, bristfälligt och bör åtgärdas, accepteras endast 

tillfälligt eller med hänsyn till höga kostnader för åtgärder och/eller 

begränsade samhällsekonomiska effekter. 

 

Tidigare planering 

Regional transportplan Jönköpings län 

I den regionala transportplanen för 2014-2025 beskrivs att Jönköpings läns läge 

och struktur innebär ett behov av resor och transporter i många olika riktningar 

och relationer. Länets res- och transportmönster sammanfaller i stråk där vissa 

stråk naturligt blir mer frekventerade. Att på ett systematiskt sätt gruppera 

infrastrukturen i olika stråk ger en viktig grund för den långsiktiga planeringen av 

systemets utveckling. I planen redovisas funktionella stråk baserade på ett 

nationellt och regionövergripande arbete men avslutningsvis konstateras även att 

flera av länets kommuner lyfter fram behovet av att långsiktigt stärka det nordost-

sydvästliga stråket, ibland kallat ”diagonalen”, i ett första steg genom att analysera 

potentiella åtgärder för att stärka stråket.  

 

I den mån förslagna åtgärder i tidigare regional plan även berör diagonalen 

beskrivs detta senare i utredningen. 

 

Hastighetsöversyn 

Trafikverket har direktiv från regeringen att systematiskt anpassa 

hastighetsgränserna till vägarnas standard för att uppnå ett effektivt och säkert 

transportsystem. I det arbetet för Jönköpings län har man tagit fram förslag till ett 

funktionellt prioriterat vägnät och förslag till förändring av hastighetsgränser. Här 

föreslås att hastighetsgränsen sänks på att antal vägar då inriktningen för 

anpassning av hastighetsgränser till vägarnas säkerhetsstandard under planperioden 

2014 – 2025 är att ”ej mötesfria vägar med måttlig och betydande trafik ska ha max 
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80 km/tim.” Med måttlig och betydande trafik avses i detta sammanhang vägar 

med 2000 fordon per dygn eller mer år 2025.  

 

 

Arbetsgrupp  

Utredningsarbetet har genomförts av Norconsult AB för Region Jönköpings län. 

Uppdragsledare och ansvarig utredare har varit Kurt Lundberg och Emma Olsson. 

Kontaktpersoner på regionen har varit Åslög Kantelius och Emil Hesse.  
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2. Avgränsningar och underlag 

Geografiskt område 

Utgångspunkten för utredningsarbetet är vägstråket Tranås–Sunneränga (Aneby 

kommun)–Nässjö–Vaggeryd–Skillingaryd (Vaggeryds kommun)–Hillerstorp 

(Gnosjö kommun)–Bredaryd (Värnamo kommun), med hänsyn även till kopplingar 

utanför länet mot Mjölby och Varberg, det senare via Gislaveds kommun. Berörda 

kommuner visas i figur 2.1.   

 

 
Figur 2.1 Kommuner som berörs i utredningen.   

 

Utredningen omfattar i första hand de kommuner som nämns ovan, men i den mån 

trafikströmmar eller vägar i andra kommuner inom Jönköpings län kan påverkas 

tas även dessa upp.  

 

Det kartunderlag som används är öppna data från Lantmäteriet. 
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Förutsättningar 

Samhällsplanering 

Ur berörda kommuners översiktsplaner har hämtats uppgifter om näringsliv, 

arbetsmarknad och förväntad befolkningsutveckling. Vidare sammanfattas 

kommunernas önskemål och planer för utveckling av infrastruktur, särskilt sådant 

som behandlar diagonalen. För länet i stort har underlag hämtats från ”Regional 

utvecklingsstrategi för region Jönköping 2025”. 

 

Befolkning och näringsliv  

För att kartlägga stråkets potential har utredningen i första hand tittat på 

arbetsmarknadsfaktorer som in- och utpendling och förvärvsintensitet. Underlag 

har dels hämtats från Region Jönköpings län, dels från SCB, framförallt via den 

interaktiva tjänsten ”Statistikatlasen”.  

 

Väg- och trafikförhållanden 

Uppgifter om vägar och vägtrafik har hämtats från Trafikverket via tjänsten 

”Lastkajen”. För utredningen har uppgifter om totaltrafik och tung trafik på olika 

vägar varit viktigt underlag, tillsammans med uppgifter om allvarliga trafikolyckor. 

Vägnätets standard vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet är viktigt för 

bristanalysen.   

 

Beskrivningen av kollektivtrafiken i länet baseras på uppgifter från Jönköpings 

länstrafik, JLT. 

 

Miljö 

Eftersom utredningsarbete är på en övergripande nivå redovisas utpekade och 

skyddade miljövärden endast övergripande, i form av t ex reservat, riksintressen 

eller motsvarande. 

 

Möjliga åtgärder 

Utredningen syftar till att kartlägga stråkets potential samt möjliga åtgärder för att 

eventuellt utveckla eller stärka stråket. Med tanke på att diagonalen som stråk 

omfattar 15-20 mil måste studiet av åtgärder begränsas. Den inriktning som valts i 

utredningen är att identifiera: 

 Åtgärder som syftar till att underlätta regionala resor eller transporter. 

 Åtgärder för att reducera påverkan och störningar från trafiken på 

omgivningen. 

 Åtgärder som kräver investeringar i vägnätet. 
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3. Nuvarande förhållanden 

Befolkning och näringsliv 

Befolkning 

I slutet av år 2015 hade Jönköpings län knappt 350 000 invånare. Jönköpings 

kommun är den klart största kommunen med cirka 130 000 invånare, knappt 40% 

av länets befolkning. De sju kommuner som berörs av utredningen, diagonalens 

kommuner, är tillsammans ungefär lika stora med drygt 40% av länets befolkning, 

se även figur 3.1. 

 

 
Figur 3.1 Befolkningens fördelning i Jönköpings län (Region Jönköping) 

 

 

 

Arbetsmarknad 

Förvärvsintensitet 

Förvärvsintensiteten, dvs andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 år, i 

Sveriges län ligger kring 75-80%. Jönköpings län var 2015 det län som hade näst 

högst förvärvsintensitet, med 80,7%. Kommunerna längs diagonalen ligger på en 

förvärvsintensitet mellan 77% och 84%, se figur 3.2, där även Jönköpings kommun 

redovisas, då den utgör en stor del av länets samlade arbetsmarknad. Skillnaderna 

mellan de olika kommunerna kommenteras under respektive kommun, här ska 

endast nämnas att Tranås har den lägsta förvärvsintensiteten med 77% medan 

Värnamo och Vaggeryd har högst, 83% respektive 84%.  
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Figur 3.2 Förvärvsintensitet och pendling, andelar av befolkning, 20-64 år respektive 16 år 

och äldre (SCB) 

 

Arbetsmarknadsregioner  

Funktionella analysregioner (FA-regioner) är en geografisk indelning av Sverige 

som infördes av Nutek. En FA-region är en region, inom vilken människor kan bo 

och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen baseras på 

prognoser av arbetspendlingen över kommungränser. Om mer än 7,5 procent av 

den förvärvsarbetande befolkningen i en kommun dagligen pendlar till andra 

kommuner så grupperas kommunen samman i samma FA-region som den 

grannkommun till vilken de flesta pendlar. 

 

Den statliga myndigheten Tillväxtanalys, som ersatt Nutek, delar sedan 2015 in 

Jönköpings län i två FA-regioner, Jönköping (nr 13) och Värnamo (nr 07), vilket är 

en reducering jämfört med tidigare, då länets kommuner ingick i fyra FA-regioner. 

FA-regionen Jönköping omfattar dessutom även Ydre kommun, i Östergötlands 

län. Den nya FA-indelningen, vilken kommer att kallas FA25, är enligt 

myndigheten huvudsakligen baserad på en prognos gällande pendlingsmönstren 

2025.  
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Figur 3.3 FA-regioner, FA25 (Tillväxtanalys) 

 

Arbetspendling 

Arbetspendlingen utgörs naturligt nog både av in- och utpendling. Vissa kommuner 

är mer utpräglat in- eller utpendlingskommuner. Baserat på andelen av 

arbetskraften är Aneby, Vaggeryd och Nässjö utpendlingskommuner, medan 

Gnosjö är den mest utpräglade inpendlingskommunen. För Aneby och Vaggeryd 

bidrar sannolikt utpendlingen till att båda kommunerna har hög förvärvsintensitet. 

 

I figur 3.4. redovisas en översiktlig kartbild över pendlingsrelationer i Jönköpings 

län. Pendlingsströmmar till/från respektive kommuner redovisas senare i rapporten.  

 

 
Figur 3.4 Pendlingsströmmar i Jönköpings län (Region Jönköping) 
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Arbetsmarknadssektorer 

Fördelningen mellan offentliga och privata arbetsgivare varierar mellan de olika 

berörda kommunerna. Material från SCB visar att privata arbetsgivare utgör 

huvuddelen av arbetsmarknaden i alla kommuner, men att i Värnamo och 

Jönköping är 30% av arbetsplatserna hos offentliga arbetsgivare, vilket ses som ett 

tecken på en mer differentierad arbetsmarknad. Mest dominant är den privata 

sektorn i Gnosjö, med cirka 85% av arbetsplatserna.  

 

 
Figur 3.5 Fördelning mellan privat och offentlig sektor i aktuella kommuner (SCB) 

 

 

Transportberoende verksamheter  

Den regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping beskriver nuläget för 

industrin i regionen så här: 

 

”Regionens många små och medelstora industriföretag har visat sig vara 

livskraftiga och har en stor förmåga till omställning och överlevnad både vid hög- 

och lågkonjunktur.  

 

I vissa delar av regionens kommuner är mer än hälften av befolkningen i 

yrkesverksam ålder sysselsatta inom industrin. Utöver att industrin skapar 

arbetstillfällen är den också ett lokomotiv som drar andra verksamhetsområden, 

till exempel handels-, service- och tjänsteföretag.  

 

Genom att industrisektorn är så välrepresenterad i regionen, både när det gäller 

antal företag och olika industrigrenar som skog, trä, metall, plast/gummi, jordbruk 

och livsmedel (råvaruproduktion och förädling) skapar detta en stor 
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konkurrensfördel. Mångfalden av företag och industrigrenar ger en konstruktiv 

konkurrenssituation samtidigt som närheten till denna mångfald av företag gör 

sektorn mindre sårbar. Detta gör att förutsättningarna i vår region för att kunna 

bedriva lönsam industriproduktion är bland de bästa i landet. Även i ett 

internationellt perspektiv står sig regionens konkurrensfördelar inom 

industriproduktion väl.”  

 

Sammantaget bedöms att näringslivet i regionen på flera sätt är beroende av goda 

transportmöjligheter. Dels en god tillgänglighet till enskilda företag som finns 

spridda på många orter i länet, dels goda kontakter till en större marknad via det 

nationella övergripande vägnätet.  

 

Tranås kommun 

I slutet av år 2015 hade Tranås kommun 18 546 invånare. Av kommunens 

översiktsplan framgår att målet är att år 2030 ha passerat 20 000 invånare.  

Detta sägs kräva offensiv bebyggelseplanering.  

Av de drygt 18 000 invånarna bor 80% i tätorten Tranås, 8% i Sommen, 

Gripenberg eller Linderås och 12% på landsbygd utanför tätort. 

 

I planen sägs vidare att Tranås kommun har en förhållandevis stor och väl 

differentierad industrisektor och att andelen arbetstillfällen inom industrin ligger 

betydligt över riksgenomsnittet. De största industriområdena finns söder och väster 

om Tranås tätort, i anslutning till väg 32.    

 

Enligt SCB är förvärvsintensiteten i Tranås 74,1%, vilket är lägst av de studerade 

kommunerna längs diagonalen. Även pendlingen, både in och ut, hör till de lägre i 

förhållande till övriga studerade kommuner, utryckt som andel av arbetskraften. 

 

 
Figur 3.6 Pendlingsöversikt, Tranås kommun 
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Pendlingsströmmarna går i stor utsträckning över länsgränsen mot Östergötlands 

län, särskilt är utpendlingen till Linköping och Mjölby stor, liksom inpendlingen 

från Ydre, Boxholm och Mjölby.  

 

Aneby 

I slutet av år 2015 hade Aneby kommun 6 537 invånare. Av kommunens 

översiktsplan framgår att målet är att år 2025 vara 7 000 invånare.  

 

I planen sägs vidare att för männen i Aneby kommun dominerar 

tillverkningsindustri som står för nästan hälften av arbetstillfällena, följt av jord- 

och skogsbruk samt byggverksamhet. Även många kvinnor återfinns inom 

tillverkningsindustrin, andra vanliga sysselsättningar är vård och pedagogiska 

yrken.  

 

En upprustning av länsväg 132 mot Jönköping och riksväg 32 ser kommunen som 

oerhört viktigt såväl ur ett arbetspendlings- som företagsperspektiv. 

 

Enligt SCB är förvärvsintensiteten i Aneby 81,6%, vilket är genomsnittligt för de 

studerade kommunerna längs diagonalen. Vad gäller pendlingen så är utpendlingen 

stor i förhållande till övriga studerade kommuner, utryckt som andel av 

arbetskraften. Detta bidrar sannolikt till att Aneby har en högre förvärvsintensitet 

jämfört med grannkommunerna Tranås och Nässjö. Även inpendlingen är 

förhållandevis stor. 

 

 

Figur 3.7 Pendlingsöversikt, Aneby kommun 

 

Pendlingsströmmarna går i stor utsträckning mellan Aneby och grannkommunerna 

Nässjö, Tranås, Eksjö och Jönköping.  
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Nässjö 

I slutet av år 2015 hade Nässjö kommun 30 451 invånare. Enligt kommunens 

översiktsplan var befolkningen i slutet av 2010 under 30 000. Nässjö kommun tog 

med hjälp av statistiska centralbyrån fram en befolkningsprognos våren 2012. 

Befolkningsprognosen pekade mot en fortsatt minskning av befolkningen fram till 

2016. I Nässjö centralort bodde 2012 knappt 60 % av kommunens befolkning. 

Andra tätorter med minst 1 000 invånare är Forserum, Bodafors och Malmbäck. 

 

I översiktsplanen pekas två vägsträckningar ut som angelägna för åtgärder vilka 

förutsätter även grannkommunernas vilja. Det gäller dels den så kallade diagonalen 

som, för att bli genomförd tillfullo, förutsätter även en utbyggnad i Vaggeryds 

kommun. Diagonalen beskriv som att den ska sammanbinda väg 32 med E4:an mot 

söder. Framförallt de norra delarna av diagonalen är dock angelägna att 

åstadkomma även om inte diagonalen i sin helhet skulle bli genomförd. En 

förbättring av väg 836 mot Ödestugu nämns också. För diagonalen redovisas i 

översiktsplanen en föreslagen ny vägsträckning, som endast delvis följer nuvarande 

väg.  

 

När det gäller väg 40 handlar det främst om att åstadkomma bättre förbindelser 

mellan Nässjö och Eksjö och förutsätter därför åtgärder även i Eksjö kommun. 

Mellan Nässjö, Forserum och Jönköping sker mycket arbetspendling med tåg, 

bättre och snabbare tågförbindelser är därför en viktig mellankommunalfråga. 

 

Enligt SCB är förvärvsintensiteten i Nässjö 78,2%, vilket är under genomsnitt för 

de studerade kommunerna längs diagonalen. Vad gäller pendlingen så är 

utpendlingen relativt stor i förhållande till övriga studerade kommuner, utryckt som 

andel av arbetskraften. Även inpendlingen är betydande. 

 

 
Figur 3.8 Pendlingsöversikt, Nässjö kommun 
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Utpendlingen går framförallt till Jönköping och Eksjö, medan inpendlingen i första 

hand kommer från Jönköping och i något mindre utsträckning från Eksjö och 

Vetlanda. 

 

 

Vaggeryd 

I slutet av år 2015 hade Vaggeryds kommun 13 372 invånare. Vaggeryds kommun 

har antagit ett mål för hur mycket kommunens invånarantal ska öka. Målet är en 

ökning med 60 personer per år, vilket innebär att år 2025 kan befolkningen uppgå 

till cirka 14 000 invånare. 

 

I Hok har kommunen länge haft planer på att bygga en ny förbifart och på så sätt 

koppla ihop väg 799 och 817. Kommunen anser även att det är angeläget att göra 

en upprustning av bl a Hillerstorpsvägen (väg 152). 

 

Enligt SCB är förvärvsintensiteten i Vaggeryd 84,1%, vilket är högst av de 

studerade kommunerna längs diagonalen. Vad gäller pendlingen så är utpendlingen 

stor i förhållande till övriga studerade kommuner, utryckt som andel av 

arbetskraften. Detta bidrar sannolikt till att Vaggeryd har hög förvärvsintensitet 

jämfört med t ex grannkommunen Nässjö. Även inpendlingen är förhållandevis 

stor. Både vad gäller ut- och inpendling dominerar strömmen till/från Jönköping 

och Värnamo som näst största pendlingsort har endast cirka 40% av Jönköpings 

volymer.  

 

 
Figur 3.9 Pendlingsöversikt, Vaggeryds kommun 
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Gnosjö  

I slutet av år 2015 hade Gnosjö kommun 9 514 invånare. Av kommunens 

översiktsplan framgår att målet är att år 2025 vara 10 350 invånare. De senaste tio 

åren har befolkningen i kommunen minskat. Detta är en trend som gäller de allra 

flesta av Sveriges mindre kommuner. Enligt befolkningsprognosen för kommunen 

kommer denna trend att hålla i sig även i framtiden. 

 

Gnosjö är kommunens centralort med cirka 4 500 invånare. Utöver centralorten 

finns tätorterna Hillerstorp, Kulltorp, Marieholm, Nissafors, Törestorp och 

Åsenhöga. Cirka 2 000 av kommunens invånare bor på landsbygden.  

 

Kommunen ligger i västra delen av Jönköpings län och gränsar i väster och norr till 

Gislaveds kommun, i öster till Vaggeryds kommun och i söder och öster till 

Värnamo kommun. Tillsammans utgör dessa fyra kommuner Gnosjöregionen som 

är i kommunens översiktsplan beskrivs som ett av Sveriges starkaste 

industridistrikt. I översiktsplanen redovisas ett behov av vägförbättringar. Särskilt 

nämns sträckorna Bredaryd-Skillingaryd (väg 152) och Gnosjö-Hillerstorp (väg 

151). Begreppet diagonalen används inte i översiktsplanen, men man hänvisar till 

det framtida stråket Nässjö-Hillerstorp-Smålandsstenar-Varberg/Halmstad, som 

delvis sammanfaller med diagonalen. 

 

Enligt SCB är förvärvsintensiteten i Gnosjö 81,6%, vilket är genomsnittligt för de 

studerade kommunerna längs diagonalen. Vad gäller pendlingen så är inpendlingen 

stor i förhållande till övriga studerade kommuner, utryckt som andel av 

arbetskraften. Även utpendlingen är betydande. Pendlingen, både in och ut, sker i 

första hand till/från kommunerna i närområdet; Värnamo, Vaggeryd, och Gislaved.  

 

 
Figur 3.10 Pendlingsöversikt, Gnosjö kommun 
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Gnosjö kommun har som strategi att förbättra pendlingsmöjligheterna till större 

orter, som Borås, Halmstad, Göteborg, Jönköping och Växjö. På så sätt vill man 

underlätta bosättning i kommunen och kunna öka invånarantalet. 

 

Värnamo 

I slutet av år 2015 hade Gnosjö kommun 33 473 invånare. Av kommunens 

befolkningsprognos för 2016-2026 framgår att målet är att år 2026 vara drygt 36 

000 invånare. Till största delen ligger Värnamo kommun inte direkt i det stråk som 

pekas ut som diagonalen. Det är endast Bredaryd, i västra delen av kommunen, 

som direkt berörs av stråket. I centralorten bor cirka 19 000 av kommunens 

invånare. Bredaryd är en av flera mindre tätorter i kommunen och har knappt 1 500 

invånare.  

 

Arbetet med att ta fram en ny, kommuntäckande översiktsplan för Värnamo har 

påbörjats. Planen beräknas kunna antas under 2017. 

 

På kommunens hemsida redovisas några att de främsta utmaningarna och 

möjligheterna för att uppnå önskad utveckling till år 2035 ligger inom fyra 

områden. Därför fokuserar kommunens nya översiktsplan på; 

 En attraktiv kommun 

 Främja näringsliv & hållbar tillväxt 

 Goda kommunikationer 

 Utveckla mark & vattenresurser 

 

Exempel på olika frågeställningar som de olika fokusområdena kommer att hantera 

i den nya översiktsplanen är: 

 Hur ska vi fortsätta utveckla Värnamo till en attraktiv bostadsort och 

landsbygdskommun? 

 Hur tar vi tillvara och utvecklar Värnamos position som handels- och 

näringslivscentrum i sydvästra Sverige? 

 Hur bygger vi en hållbar, nära, tillgänglig och robust infrastruktur som kan 

utveckla kommunen som regionalt delcentrum och som attraktivt läge? 

 

Enligt SCB är förvärvsintensiteten i Värnamo 83,3%, vilket är näst högst av de 

studerade kommunerna längs diagonalen. Vad gäller pendlingen så är inte in- och 

utpendlingen så stor som i de närliggande kommunerna Gnosjö, Vaggeryd och 

Nässjö. Sannolikt tyder detta på att Värnamo som en av de större kommunerna i 

regionen har en mer varierad arbetsmarknad inom kommunen.  
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Figur 3.11 Pendlingsöversikt, Värnamo kommun 

 

Gislaved 

I slutet av år 2015 hade Gislaveds kommun 29 272 invånare. Av översiktsplan, 

utställd 2016 men ännu inte antagen, framgår att målet är att år 2030 vara över 30 

000 invånare. Ungefär 80 % av befolkningen bor i tätorterna, varav cirka en 

tredjedel bor i Gislaved, som är kommunens centralort.  

 

Gislaveds kommun berörs inte direkt av det stråk som pekas ut som diagonalen, 

men den tänkta kopplingen västerut mot Varberg/Halmstad från Hillerstorp eller 

Bredaryd går naturligt via tätorterna Gislaved och Smålandsstenar. Inom 

kommunen finns också en delningspunkt där den södra delen har ett stort utbyte 

med Hylte och Halmstad medan den norra delen har naturligare kontakt med 

Gnosjö, Jönköping och Borås. Största delen av kommunen vänder sig också mot 

Värnamo bland annat beroende på att sjukhuset är lokaliserat där. 

 

Enligt SCB är förvärvsintensiteten i Gislaved 81,3%, vilket är genomsnittligt för de 

studerade kommunerna längs diagonalen.  

 
Figur 3.12 Pendlingsöversikt, Gislaveds kommun 
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Vad gäller pendlingen så är inte in- och utpendlingen så stor som i den närliggande 

mindre kommunen Gnosjö, men i samma storleksordning som den ungefär lika 

stora grannkommunen Värnamo. På samma sätt som i Värnamo är inpendlingen 

något större än utpendlingen. Utbytet sker dels med de närliggande kommunerna 

Gnosjö och Värnamo, men också till stor del med andra kommuner utanför länet då 

Gislaved har goda kontakter mot Halland och Västra Götaland. 
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Väg- och trafikförhållanden - översikt 

Jönköpings län 

Vägnät 

Den största och mest högklassiga vägen genom Jönköpings län är E4, både vad 

gäller trafikflöde, vägstandard och tillåten hastighet. E4 är den enda 

motorvägssträckan i genom länet. Delar av övriga riksvägar är på senare tid 

ombyggda till mötesfria vägar, med en tillåten hastighet på 100 km/tim. Som 

framgår av figur 3.13 nedan är det endast kortare sträckor, i övrigt finns ett 

huvudvägnät med tillåten hastighet 80 eller 90 km/tim och ett vittförgrenat nät av 

mindre vägar.  

 

Mer detaljerade översikter över vägnätet, trafikflöden och bedömd kvalitet framgår 

av kartor i bilaga 2. 

 

 
Figur 3.13 Hastighetsgränser på vägar i Jönköpings län  
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I både den regionala och den nationella transportplaneringen redovisas vad som 

kallas funktionella stråk, vilka i den regionala transportplanen beskrivs på följande 

sätt: 

Våra res- och transportmönster sammanfaller i stråk där vissa stråk 

naturligt blir mer frekventerade. Att på ett systematiskt sätt gruppera 

infrastrukturen i olika stråk ger en viktig grund för den långsiktiga 

planeringen av systemets utveckling. 

 

 
Figur 3.14 Funktionella stråk i Jönköpings län (tolkat ur regional transportplan) 

 

 

Flera av de funktionella stråken berör Jönköping, men ett par stråk leder den 

långväga trafiken förbi i länets yttre delar. Trafikverket har även pekat ut ett 

funktionellt prioriterat vägnät i sitt arbete med översyn av hastighetsgränser.  
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Det funktionellt prioriterade vägnätet beskrivs utifrån fyra funktioner:  

 Godstransporter på väg  

 Dagliga personresor med bil  

 Långväga personresor med bil  

 Kollektivtrafik med buss.  

 

 
Figur 3.15 Funktionellt prioriterat vägnät i Jönköpings län (Trafikverket) 

 

Kollektivtrafik 

För kollektivtrafiken i länet svarar Jönköpings Länstrafik, som är en del av Region 

Jönköpings län. Huvudlinjenätet utgörs både av buss- och tågtrafik. Till 

förhållandevis stor del sker resorna med tåg, där tunga relationer är från Jönköping 

till Nässjö, Värnamo och Mullsjö. Tyngre relationer med buss är Jönköping-

Gränna, Nässjö-Eksjö, Eksjö-Vetlanda och resor mellan orter i Värnamo, Gnosjö 

och Gislaveds kommuner. Se figur 3.15-16 för huvudlinjer översiktligt resmönster. 
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Figur 3.16 Kollektivtrafikens huvudlinjer i Jönköpings län (JLT) 

 

 
Figur 3.17 Resmönster i kollektivtrafiken i Jönköpings län (JLT) 
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Diagonalen  

Diagonalen utgörs av flera olika delsträckor mellan Tranås och Smålandsstenar. 

Den totala väglängden är cirka 170 km. De delsträckor som behandlas i den nu 

aktuella utredningen beskrivs närmare i kapitel 4.  

 

 

 
Figur 3.18 Diagonalen, Tranås-Smålandsstenar, med aktuella delsträckor markerade. 

 

 

1. Tranås-Sunneränga 

Denna cirka 30 km långa del av diagonalen utgörs av väg 32 och ingår i ett redan 

utpekat funktionellt stråk. Utbyggnad till högre standard pågår på sträckan 

Marbäck-Sunneränga. Av dessa skäl studeras inte delsträckan i aktuell utredning.  

 

2. Sunneränga-Nässjö 

Studerad sträcka mellan Sunneränga och Nässjö är cirka 24 km och ansluter vid 

Sunneränga till väg 32 och i Nässjö till väg 40. Sträckan består av vägarna 964, 

951, 963, 959 och 953. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3. Nässjö-Vaggeryd 

Sträckan mellan Nässjö och Vaggeryd är cirka 42 km lång och går via Malmbäck 

och Hok. I Nässjö ansluter sträckan till väg 40 och i Vaggeryd till E4. Sträckan 

består av vägarna 836, 818, 817, 799, 846 och 645. Vägarna i Nässjö tätort ingår 

inte i analysen. 

 

4. Vaggeryd-Skillingaryd 

För den cirka 12 km långa sträckan mellan Vaggeryd och Skillingaryd finns flera 

alternativa vägval, antingen via det lokala vägnätet eller via E4. Delsträckan har 

inte studerats i aktuell utredning då den genomgående trafiken bedöms ha tillgång 

till högklassig väg på E4. 

 

5. Skillingaryd-Bredaryd 

Delen Skillingaryd-Bredaryd är knappt 40 km, i Skillingaryd ansluter sträckan till 

E4 och i Bredaryd till väg 153. Sträckan består helt av väg 152. 

 

6. Bredaryd-Smålandsstenar 

Den cirka 20 km långa delsträckan utgörs av väg 153, som tillsammans med väg 27 

även förbinder Värnamo med Smålandsstenar, för vidare resa mot t ex västkusten. I 

arbetet med hastighetsöversyn föreslås att hastigheten på sträckan i framtiden ska 

sänkas till 80 km/tim, som en anpassning till vägens säkerhetsstandard. Sträckan 

studeras inte i nu aktuell utredning då eventuella åtgärder bör ses i ett större 

sammanhang. 

 

 

 



 

2017-03-01  

Diagonalen i Jönköpings län 

Åtgärdsvalsutredning  

 

29 (54) 

4. Förutsättningsanalys för diagonalen 

Kvalitets- och bristanalys 

Analysen av enskilda delsträckor har genomförts för delsträckorna Sunneränga – 

Nässjö, Nässjö – Vaggeryd och Skillingaryd – Bredaryd. Dels  beskrivs sträckorna 

närmare, deras kvalitet avseende tillgänglighet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och 

miljöpåverkan. 

 

Delsträckorna framgår även av fig 3.18, delsträckorna 2, 3 och 5.  

 

Metod och kriterier 

Redovisning av kvalitetsnivån för tillgänglighet, transportkvalitet och 

trafiksäkerhet görs i tre steg: 

 Grönt = god standard, eftersträvas vid nybyggnad 

 Gult = mindre god men acceptabel standard, normalt inte anledning till 

åtgärder, accepteras däremot inte som förstahandsval vid nybyggnad 

 Rött = låg standard bristfälligt, bör åtgärdas, accepteras endast tillfälligt 

eller med hänsyn till höga kostnader för åtgärder och/eller begränsade 

samhällsekonomiska effekter. 

Faktor Grön Gul  Röd 

Tillgänglighet, 

(hastighetsgräns) 

100 km/tim eller 

högre 

80 eller 90 km/tim 70 km/tim eller lägre 

Transportkvalitet, 

godstransporter 

(Bärighet och 

hastighetsgräns) 

Sämst Bk1 och 80 

km/tim eller högre 

Bk1 och 70 km/tim  

eller lägre 

Bk 2 eller sämre 

Trafiksäker-

hetsstandard 

Mötesfri väg 

 

Ej mötesfri väg,  

ÅDT < 4000 och 

högst 80 km/tim, eller  

ÅDT < 2000 

Ej mötesfri väg,  

ÅDT > 4000 eller  

ÅDT > 2000 och  

90 km/tim 

Bärighetsklass (Bk) är en klassificering för hur hög den tillåtna fordonsvikten är. 

Det allmänna vägnätet är uppdelat i Bk1, Bk2 och Bk3. Årsdygnstrafik (ÅDT) är 

genomsnittligt trafikflöde per dygn under ett år, här angivet som fordon per dygn. 

 

Kvalitetsbedömningen för tillgänglighet för biltrafik redovisas i kartutsnitt för 

respektive delsträcka, för övriga bedömningar hänvisas till kartor i bilaga 2. Av 

kartan med bedömd tillgänglighet framgår även vägbredd indelad i klasser enligt 

nedan med utgångspunkt från Trafikverkets råd angående vägars och gators 

utformning.  

 Smalare än 6,5 meter: Möte mellan lastbilar/bussar kräver låg hastighet och 

anpassat körsätt.  
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 6,5 till 8 meter: Normal vägbredd, i den nedre delen av intervallet krävs 

viss hastighetsanpassning vid möte mellan lastbilar/bussar. 

 8 till 10 meter: Möjlighet till vägren som ger plats åt gående och cyklister.  

 Över 10 meter: Antingen vägar med breda vägrenar eller mötesfria vägar.   

 

För att bedöma restider har Google använts.  

 

Sunneränga-Nässjö 

Studerad sträcka mellan Sunneränga och Nässjö är cirka 24 km och kan ses i figur 

4.1. Alternativt vägval mellan Sunneränga och Nässjö via väg 32 och väg 40 är 

cirka 10 km längre, med 5 minuter längre restid. Alternativt vägval via väg 132 

från Bredestad till Aneby och därefter mot Nässjö väster om Södra Stambanan är 

cirka två kilometer längre.  

 

Delen Solberga-Nässjö är mest trafikerad med 2 000 fordon per dygn, mellan 

Sunneränga och Solberga ligger trafikflödet under 1 000 fordon per dygn. Det finns 

kollektivtrafik mellan Nässjö och Solberga där linje 321 går 14 turer på vardagar 

mellan Nässjö och Eksjö via Anneberg. Begränsad kollektivtrafik finns också i 

form av buss anpassad till skolans tider mellan Flisby och Nässjö.  

 

 
Figur 4.1 Karta över sträckan Sunneränga-Nässjö 
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Länken utgörs helt av mindre vägar, där cirka 40 % av sträckan är smalare än 6,5 

meter, vilket innebär att möte mellan lastbilar kräver låg hastighet och försiktigt 

körsätt. Resterande vägar är mellan 6,5 och 8 meter breda. För lokala resor mot 

Aneby finns flera olika vägar att välja på, med likvärdig standard som den 

studerade mot Sunneränga. 

 

Det har inträffat fyra olyckor med allvarliga personskador på sträckan, under 

perioden 2006-2016. Samtliga har varit singelolyckor med motorfordon. Inga 

dödsolyckor har inträffat. 

 

Bebyggelsen i de mindre tätorter som passeras, Flisby och Solberga, ligger inte vid 

den genomgående vägen, utom längs en kortare sträcka i Solberga. Korsningarna 

med Södra Stambanan är planskilda.  

 

Tillåten hastighet är 70 km/tim, utom i Solberga där hastighetsgränsen varierar 

mellan 40 och 60 km/tim. Reshastigheten i snitt mellan Sunneränga och Nässjö blir 

cirka 60 km/tim.  

 

Delsträckan passerar områden av riksintresse för naturvård och kulturvård på delen 

mellan Flisby och Sunneränga; Svartån, Bredestorp-Knutstorp och Sunneränga. 

Vid Flisby finns ett angränsande vattenskyddsområde, se översiktskarta Miljö i 

bilaga 2.  

 

Kvalitetsanalys 

Tillgängligt transportsystem: 

 Låg standard för biltrafik, pga låg tillåten hastighet 

 Låg standard för oskyddade trafikanter, i princip inga sträckor med 

separerad trafik, smal väg. Längs den berörda delen i södra Solberga finns 

en smal separat gång- och cykelbana och sträckan bedöms nå mindre god 

standard. 

God transportkvalitet: 

 Mindre god standard, pga låg tillåten hastighet och smal väg. 

Säker trafik: 

 Mindre god standard, ej mötesseparerat, dock små trafikflöden och låg 

hastighet. 

Miljöpåverkan/god bebyggd miljö:  

 Liten påverkan 

  

 



 

  

2017-03-01  

Diagonalen i Jönköpings län 

Åtgärdsvalsutredning 

 

32 (54) 

 
Figur 4.2 Sunneränga-Nässjö, bedömd kvalitet i vägnätet 
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Nässjö-Vaggeryd 

Utmed den cirka 42 km långa sträckan skiftar väg och trafikförhållandena 

betydligt. Sträckan kan ses i figur 4.3. Tre tätorter passeras, Fredriksdal och 

Malmbäck i Nässjö kommun och Hok i Vaggeryds kommun. Delarna Nässjö-

Malmbäck och Hok Vaggeryd är mest trafikerade med cirka 1 500 – 2 000 fordon 

per dygn. I Vaggeryd finns anslutning till E4. Mellan Malmbäck och E4 finns ett 

alternativt vägval som ansluter till väg 30 och på så sätt når E4 cirka 12 km norr 

om Vaggeryd. Även för trafik söderut på E4 ger denna väg något kortare restid, 

trots att den är knappt 10 km längre. Delsträckan mellan Malmbäck och Hok har 

betydligt mindre trafik, under 1 000 fordon per dygn. 

 

 
Figur 4.3 Karta över sträckan Nässjö-Vaggeryd 

 

På sträckan Nässjö-Vaggeryd finns även järnväg med persontrafik, med uppehåll i 

Malmbäck och Hok. Kompletterande busstrafik finns mellan Nässjö och 

Malmbäck, mellan Jönköping och Malmbäck samt mellan Hok och Jönköping. 

 

Tillåten hastighet utanför tätort är 70-80 km/tim, i tätorterna Fredriksdal och 

Malmbäck är hastigheten 40 km/tim och i Hok 50 km/tim. Reshastigheten på 

sträckan Nässjö – Vaggeryd blir drygt 60 km/tim, där tätortssträckorna drar ner 

snitthastigheten.  

 

Under perioden 2006-2016 har det på sträckan inträffat två dödsolyckor och fem 

olyckor med allvarliga personskador. Av de allvarliga olyckorna är samtliga med 
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motorfordon, varav tre stycken singelolyckor, en mötesolycka och en 

upphinnandeolycka.  

 

En dödsolycka är singelolycka med motorfordon. Enligt olycksrapporten har 

fordonet troligen kommit i hög hastighet när föraren av okänd anledning tappat 

kontroll och kört ut i skogen på vägens norra sida. Förhållanden: uppehållsväder, 

torr vägbana, dagsljus.  

 

Den andra dödsolycka är mellan fotgängare och motorfordon. Fotgängaren gick 

enligt olycksrapporten på vägrenen på väg 799 från Vaggeryd i riktning Hok. Blev 

påkörd av personbil och avled. Olyckan skedde i regn och mörker med fuktig 

vägbana. Gatubelysning saknades. Idag finns det en separat gång- och cykelbana 

utmed hela sträckan, så risken för ytterligare olyckor av detta slag har minskat. 

 

Genom alla tre tätorterna ligger bostadsbebyggelse i direkt anslutning till vägen. I 

Malmbäck passerar vägen genom ortens centrum och korsar järnvägen Nässjö-

Vaggeryd i en plankorsning. 

 

Delsträckan Malmbäck-Hok har tydligt lägre standard, framförallt är vägen smalare 

än mellan Nässjö och Malmbäck. Även mellan Hok och Vaggeryd är vägen smal, 

men den har kompletterats med en separat gång- och cykelväg.  

 

Delsträckan passerar område av riksintresse för naturvård (Natura 2000) väster om 

Hok, Morarps-Mörhulta mosse. Vid Fredriksdal, Hok och Vaggeryd finns 

angränsande vattenskyddsområden. Se översiktskarta Miljö i bilaga 2.  

 

Kvalitetsanalys 

Tillgängligt transportsystem: 

 Skiftande standard för biltrafik, mindre god till låg pga delvis låg tillåten 

hastighet 

 Skiftande standard även för oskyddade trafikanter, låg på flera sträckor 

utan separerad trafik, men god standard mellan Hok och Vaggeryd. I de 

tätorter som passeras finns gångbanor.  

God transportkvalitet: 

 Mindre god standard, på delar av sträckan pga låg tillåten hastighet och 

smal väg. 

 God standard delvis mellan Nässjö och Malmbäck. 

Säker trafik: 

 Mindre god standard, ej mötesseparerat, dock små trafikflöden och låg 

hastighet.  
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Miljöpåverkan/god bebyggd miljö:  

 Negativ påverkan i samtliga tätorter, troligen av störst betydelse för 

Malmbäck då den trafikerade sträckan är längst i denna ort. 

 

 

 

Figur 4.4 Nässjö-Vaggeryd, bedömd kvalitet i vägnätet 

 

 

Skillingaryd-Bredaryd  

Delen Skillingaryd-Bredaryd är knappt 40 km med relativt likartade förhållanden 

längs hela sträckan, som i sin helhet utgörs av väg 152. Sträckan kan ses i figur 4.5. 

Vägen passerar tätorterna Hillerstorp, Kulltorp och Lanna.  Trafikflödet ligger 

mellan 1 500 och 2 000 fordon per dygn och tillåten hastighet är 80 km/tim, utom 

genom Lanna där det är 50 km/tim. Tätorterna i Gnosjö kommun, Hillerstorp och 

Kulltorp, passeras utanför bebyggelsen men passagen genom Lanna i Värnamo 

kommun har angränsande bebyggelse på en sträcka av ett par kilometer. Här finns 

även separat gång- eller cykelbana. 
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Figur 4.5 Karta över sträckan Skillingaryd-Bredaryd  

 

I Bredaryd ansluter väg 152 dels till väg 27, norr om tätorten, dels till väg 153 

söder om tätorten. Sträckan genom bebyggelsen i Bredaryd, mellan väg 27 och väg 

153 är begränsad till 50 km/tim, med angränsande verksamhets- och 

handelsområden. Reshastigheten på sträckan Skillingaryd–Bredaryd blir cirka 75 

km/tim. Tätortssträckan drar ner snitthastigheten, men påverkan är begränsad då 

det är en liten del av sträckan.  

 

Andelen tung trafik på sträckan är genomgående högre än genomsnittligt för 

vägtypen. Den ligger mellan 15 och 18%, vilket tyder på att sträckan är av 

betydelse för näringslivets transporter. Sträckan ingår i det funktionellt utpekade 

vägnätet i Jönköpings län. 

 

Under perioden 2006-2016 har det på sträckan inträffat fyra olyckor med allvarliga 

personskador. Samtliga har varit med motorfordon, tre av dem singelolyckor och 

en mötesolycka.   

 

Delsträckan passerar Store Mosse nationalpark, som är av riksintresse för 

naturvård. Den ligger dock inte i direkt anslutning till vägen. I Bredaryd finns ett 

angränsande vattenskyddsområde. Se översiktskarta Miljö i bilaga 2.  
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Kvalitetsanalys 

Tillgängligt transportsystem: 

 I stort sett enhetlig standard för biltrafik, bedöms som mindre god, utom 

sträckan genom Lanna som har låg standard.  

 Skiftande standard för oskyddade trafikanter, låg på sträckor utan separerad 

trafik, men god standard genom Lanna. 

God transportkvalitet: 

 Huvudsakligen god standard genomgående, men korta sträckor har lägre 

tillåten hastighet och därför mindre god standard.  

Säker trafik: 

 Mindre god standard, ej mötesseparerat men högst 80 km/tim som tillåten 

hastighet.  

Miljöpåverkan/god bebyggd miljö:  

 Negativ påverkan för bebyggelsemiljön i Lanna.  

 
Figur 4.6 Skillingaryd-Bredaryd, bedömd kvalitet i vägnätet 
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Funktion och utvecklingspotential 

Ett syfte med att genomföra den nu aktuella utredningen har varit att klara ut om 

diagonalen som stråk har förutsättningar och potential att i framtiden vara ett 

funktionellt stråk i Jönköpings län, vad som i den regionala transportplanen 

beskrivs: 

Våra res- och transportmönster sammanfaller i stråk där vissa stråk 

naturligt blir mer frekventerade. Att på ett systematiskt sätt gruppera 

infrastrukturen i olika stråk ger en viktig grund för den långsiktiga 

planeringen av systemets utveckling. 

 

Typiskt för funktionella stråk kan alltså anses vara att i dessa sammanfaller resor 

och transporter i flera nivåer: lokala, regionala och mer långväga behov kan lösas i 

samma stråk. Frågan är nu om diagonalen har potential för att vara ett stråk som 

löser flera behov samtidigt.  

 

Långväga behov 

För att uppskatta vilken funktion diagonalen skulle kunna ha för att lösa långväga 

resbehov har Googles verktyg för vägbeskrivningar använts för aktuella relationer. 

Detta verktyg lämnar normalt flera alternativa vägar och kan på så sätt användas 

för enkla jämförelser mellan olika vägval. Nedanstående tabell ger därför enkelt 

möjlighet att bedöma hur väl diagonalen kan fungera för genomgående resor. 

 

Relation Alt 1 Alt 2 Diagonalen 

Tranås- 

Smålandsstenar 

 

Via:  

Gränna-E4-väg 40 

och väg 26 

Via:  

Gränna-E4-väg 152 

och väg 153. 

Hela sträckan 

170 km,  

2 tim 6 min, 

81 km/tim 

177 km,  

2 tim 12 min, 

80 km/tim 

173 km,  

2 tim 39 min,  

65 km/tim 

Tranås-Värnamo 

 

Via:  

Gränna-E4 

Via:  

Eksjö-Sävsjö 

Diagonalen till 

Vaggeryd, därefter  

E4. 

144 km, 

1 tim 42 min, 

85 km/tim 

133 km, 

1 tim 47 min, 

75 km/tim 

140 km, 

2 tim 4 min, 

68 km/tim 

Smålandsstenar-

Jönköping 

 

Via: väg 26-väg 40 Via: Värnamo och E4 Via: Bredaryd-

Hillerstorp-

Skillingaryd och E4. 

98 km,  

1 tim 18 min, 

75 km/tim 

115 km,  

1 tim 25 min, 

81 km/tim 

104 km,  

1 tim 24 min,  

74 km/tim 
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Jämförelsen visar att för längre resor eller transporter finns det alternativa vägar 

som är både kortare och snabbare än diagonalen. Dessa ingår alla delvis i redan 

utpekade funktionella stråk.  

 

Lokala och regionala behov 

Skillnaden mellan lokala och regionala resor är inte självklar, men i utredningen 

dras gränsen vid resor över kommungräns. Dessa bedöms som regionala medan 

resor inom kommunen är lokala. Vanliga anledningar till både lokala och regionala 

resor är pendling till arbete eller studier. I den regionala transportplanen 

konstateras att forskning inom området visar tydligt att benägenheten att pendla har 

ett samband med restiden som liknar en S-kurva. Detta innebär att om restiden kan 

sänkas till under ca 45-60 min så ökar benägenheten att pendla mycket kraftigt, se 

schematisk illustration i figur 4.7.  

 

 
 

Figur 4.7 Samband mellan restid och benägenhet att pendla  

(Regional transportplan 2014-2025) 

 

En förbättring av delsträckor som ingår i diagonalen kan påverka en del 

pendlingsrelationer som ligger i detta tidsintervall, både genom att delsträckan blir 

mer attraktiv i sig och genom att kontakten med de utpekade funktionella stråken 

förbättras från mindre orter.  

 

Längre pendlingsrelationer, närmare en timme med bil, som berör diagonalen och 

kan vara intressanta att utveckla är: 

 Värnamo-Nässjö, särskilt västra delarna, Malmbäck m fl orter. Värnamo 

har begränsat utbyte med Nässjö och har hög förvärvsintensitet, vilket bör 

innebära större risk för att det är svårt att hitta arbetskraft på orten. 

Förvärvsintensiteten i Nässjö är däremot lägre än länet i övrigt. 
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 Jönköping-Gnosjö/Hillerstorp, där Gnosjö kommun är en utpräglad 

inpendlingskommun med en kommunal önskan att öka antalet invånare. 

Pendlingsutbytet är huvudsakligen med de närmaste kommunerna och en 

bättre tillgång till en bredare arbetsmarknad i Jönköping kan vara ett sätt 

att underlätta för båda i ett hushåll att hitta arbete.  

 

Näringslivets transporter 

Utöver pendling och personresor är godstransporterna viktiga för näringslivet. 

Inom diagonalen skiljer sig sträckan Skillingaryd-Bredaryd från övriga delsträckor 

genom att andelen tung trafik är hög i förhållande till vägnätet i övrigt. Delsträckan 

ingår även i det funktionella vägnät som Trafikverket pekat ut. 
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5. Möjliga alternativa åtgärder 

Åtgärdsförslag enligt fyrstegsprincipen 

Förslag till åtgärder i transportsystemet ska tas fram enligt fyrstegsprincipen.  

 Steg 1 innebär åtgärder som påverkar transportbehov och val av 

transportsätt.  

 Steg 2 innebär åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 

genom trafikstyrning, information och liknande. 

 Steg 3 innebär begränsade ombyggnads- eller förbättringsåtgärder. 

 Steg 4 innebär omfattande ombyggnad eller nybyggnad i ny sträckning. 

Denna åtgärdsvalsutredning fokuserar på åtgärder som innebär fysiska åtgärder i 

vägnätet eller medför ett behov av sådana. I nedanstående tabell redovisas för de 

olika stegen vilka principåtgärder som bedöms vara relevanta för att åtgärda brister 

eller lindra konsekvenserna av brister i det studerade vägnätet.  

 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med 

åtgärden 

Fysiska åtgärder, 

exempel 

Steg 1    

1.1 Stimulera till ett ökat 

resande med 

kollektivtrafik, genom 

förbättrad trafik och 

åtgärder som underlättar 

för resenärer.  

Förbättra pendlings-

möjligheter utan att 

behöva anpassa 

vägnätet till ökad 

personbilstrafik. 

 Förbättrade 
busshållplatser 

 Pendelparkeringar 

 Anslutande gång- och 
cykelvägar 

1.2 Stimulera till att fler 

kortväga resor sker till 

fots eller med cykel.  

Minska behovet av 

åtgärder i vägnätet för 

ökad personbilstrafik. 

 Gång- och cykelvägar i 
anslutning till 
bebyggelsegrupper 

Steg 2    

2.1 Stimulera till samåkning. Förbättra pendlings-

möjligheter utan att 

behöva anpassa 

vägnätet till ökad 

personbilstrafik. 

 Samåknings- och 
pendelparkeringar 

 

2.2 Hastighetsöversyn och 

reglering. 

Säkrare framkomlighet. 

Rätt hastighet på rätt 

plats. 

 ATK-uppsättning. 

 Ev 3.1 åtgärder 
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Steg 3    

3.1 Begränsad ombyggnad 

för att skapa ett mer 

funktionellt 

genomgående stråk. 

Tydligare information till 

trafikanter. Möjliggöra 

hastighetshöjning 

70=>80 

 

 Korsningsombyggnader 

 Förbättring av 
flaskhalsar eller osäkra 
punkter. 

3.2 Punktvis ombyggnad av 

befintlig väg. 

Förbättra framkomlighet 

eller trafiksäkerhet. 

Reducera miljöpåverkan. 

Möjliggöra 

hastighetshöjning 

70=>80 

 Hastighetssäkrande 
fysiska åtgärder. 

 Framkomlighets-
säkrande åtgärder, 
mötesplatser? 

 Korsningsombyggnad. 

3.3 Komplettering med 

gång- och cykelväg 

Förbättra tillgänglighet 

och trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. 

 Kompletterande gång- 
och cykelväg. 

3.4 Bärighetshöjande 

åtgärder 

Förbättra tillgänglighet 

för godstransporter 

 Anpassas till aktuella 
brister. 

Steg 4    

4.1 Ombyggnad, breddning 

eller uträtning av bef 

väg. 

Förbättra framkomlighet 

eller trafiksäkerhet.  

Möjliggöra 

hastighetshöjning.  

 Breddning av längre 
sträcka med idag 
godtagbar linjeföring. 

 Ombyggnad till mötesfri 
väg.  

4.2 Utbyggnad av väg i ny 

sträckning. 

Förbättra framkomlighet 

eller trafiksäkerhet. 

Reducera miljöpåverkan. 

Möjliggöra 

hastighetshöjning. 

 Tätortsförbifart. 

 Ny förbindelse som 
ersätter nuvarande väg.  

 

Det är värt att uppmärksamma att åtgärder som hör till steg 1 eller 2 kan kräva 

fysiska åtgärder, dvs steg 3 eller 4. 

 

De möjliga åtgärder som presenteras har som utgångspunkt att nuvarande 

förhållanden vad gäller berörda vägars trafik och funktion inte förändras på ett 

avgörande sätt. De platser där åtgärder diskuteras framgår översiktligt av karta för 

respektive delsträcka. 
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Sunneränga-Nässjö 

Tänk om, steg 1 

Aktuella brister bedöms inte kunna lösas genom åtgärder i steg 1. 

 

Utnyttja bättre, steg 2 

Aktuella brister bedöms inte kunna lösas genom åtgärder i steg 2. 

 

Bygg om, steg 3 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder 

SN 1 Punktvis ombyggnad 

av befintlig väg. 

Förbättra 

framkomligheten för 

framförallt tung trafik.  

 

Komplettering av de 

smalaste delsträckorna med 

mötesplatser. Gäller 

vägarna 964 och 963.  

 

Bygg nytt, steg 4 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder 

SN 2 Ombyggnad, breddning 

eller uträtning av 

befintlig väg. 

Förbättra framkomlighet 

och trafiksäkerhet.  

 

Breddning av väg 963 på 

den smalaste delsträckan, 

närmast norr om Solberga.  

SN 3 Utbyggnad av väg i ny 

sträckning. 

Förbättra framkomlighet 

och trafiksäkerhet.  

 

Ny väg som ersätter väg 

964 som anslutning mellan 

Flisby och Sunneränga, 

knappt fyra km. Kan delvis 

följa nuvarande sträckning, 

men troligen inte utnyttja 

befintlig väg. 

 

 
Figur 5.1 Möjliga åtgärder, SNx, sträckan Sunneränga-Nässjö 

1, 3 

1, 2 
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Nässjö-Vaggeryd 

Tänk om, steg 1 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder,  

steg 3 

NV 1 Stimulera till ett ökat 

resande med 

kollektivtrafik, exempelvis 

genom att komplettera 

nuvarande tågtrafik med 

bussturer för att öka 

utbudet av 

genomgående 

förbindelser, med tider 

som passar 

arbetspendling.  

Förbättra pendlings-

möjligheter utan att 

behöva anpassa 

vägnätet till ökad 

personbilstrafik. 

Ett flertal åtgärder kan 

vara aktuella t ex 

förbättring av standard 

på busshållplatser, 

parkeringsplatser för 

kollektivtrafikresenärer 

och säkra gångvägar till 

hållplatser. Ytterligare 

utredning krävs för att 

precisera behovet.  

 

NV 2 Stimulera till att fler 

kortväga resor sker till 

fots eller med cykel.  

Minska behovet av 

åtgärder i vägnätet för 

ökad personbilstrafik. 

Gång- och cykelväg 

mellan Nässjö och 

Fredriksdal, cirka 6 km. 

Se även åtgärd NV 8. 

 

 

Utnyttja bättre, steg 2 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder,  

steg 3 

NV 3 Stimulera till samåkning 

genom att underlätta. 

Förbättra pendlings-

möjligheter utan att 

behöva anpassa 

vägnätet till ökad 

personbilstrafik. 

Samåknings- och 

pendelparkeringar. 

Ytterligare utredning 

krävs för att precisera 

behovet. 

 

NV 4 Genomgång och översyn 

av väg 836 på sträckan 

väster om Fredriksdal, 

cirka 3,5 km, med målet 

att höja tillåten hastighet 

till 80 km/tim. 

Ökad framkomlighet med 

bibehållen säkerhet. 

Ökad kontinuitet för 

trafikanter. 

Ytterligare utredning 

krävs för att klargöra 

möjligheter och 

eventuellt behov av 

punktåtgärder, steg 3.1, 

eller ATK-uppsättning. 

NV 5 Hastighetsöversyn i Hok, 

med övergång till 40/60 

som tillåten hastighet. 

Säkrare framkomlighet. 

Rätt hastighet på rätt 

plats. 

Ytterligare utredning 

krävs för att klargöra 

omfattningen av behov 

av punktåtgärder, steg 

3.2, se nedan. 
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Bygg om, steg 3 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder 

NV 6 Punktåtgärder i 

tätorterna Fredriksdal, 

Malmbäck och Hok för 

att hålla nere 

hastigheten.  

Förbättra 

trafiksäkerheten i 

tätortsmiljön och 

reducera störande 

miljöpåverkan, t ex 

buller.  

Hastighetssäkrande 

fysiska åtgärder, t ex 

tätortsportar, 

hastighetssäkrade 

gångpassager och andra 

åtgärder som förtydligar 

tätortsmiljön. 

 

NV 7 Ombyggnad av 

korsningen mellan 

vägarna 818 och 836, 

norra infarten till 

Malmbäck då det är stor 

andel vänstersvängande 

trafik mot Malmbäck. 

Förbättra framkomlighet 

och trafiksäkerhet.  

 

Ombyggnad av 

korsningen till sk typ C, 

dvs med separat 

vänstersvängfält. 

NV 8 Komplettering av gång- 

och cykelvägnätet i 

tätorterna och på 

sträckan mellan Nässjö 

och Fredriksdal, så att 

oskyddade trafikanter 

inte behöver använda 

körbanan. 

Förbättra tillgänglighet 

och trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. 

Komplettering eller 

ombyggnad av befintliga 

gångbanor eller -vägar 

till gång- och cykelvägar 

i Fredriksdal, Malmbäck 

och Hok.  

Gång- och cykelväg 

mellan Nässjö och 

Fredriksdal, cirka 6 km 

Till steg 3 hör även de fysiska åtgärder som redovisas under steg 1 och 2 ovan. 

 

Bygg nytt, steg 4 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder 

NV 9 Utbyggnad av väg i ny 

sträckning, förbi 

tätorterna. Beskrivs som 

önskvärda i kommunala 

ÖP. 

Förbättra framkomlighet 

och trafiksäkerhet. 

Reducera negativ 

påverkan på 

boendemiljö. 

 

Nya vägar, förbifarter: 

 Fredriksdal, cirka 2 

km, läge ej 

studerat. 

 Malmbäck, cirka 2 

km, två möjliga 

lägen enligt 

kommunal ÖP. 

 Hok, knappt 1 km i 

läge strax norr om 

tätorten enligt 

kommunal ÖP.  

Ytterligare utredning 

krävs för att precisera 

behoven. 

 



 

  

2017-03-01  

Diagonalen i Jönköpings län 

Åtgärdsvalsutredning 

 

46 (54) 

 
Figur 5.2 Möjliga åtgärder, NVx, sträckan Nässjö-Vaggeryd 

 

 

Skillingaryd-Bredaryd  

Tänk om, steg 1 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder,  

steg 3 

SB 1 Stimulera till ett ökat 

resande med 

kollektivtrafik, 

exempelvis genom fler 

resmöjligheter mot 

Jönköping via 

Hillerstorp-Skillingaryd.  

 

Förbättra pendlings-

möjligheter utan att 

behöva anpassa 

vägnätet till ökad 

personbilstrafik. 

Ett flertal åtgärder kan 

vara aktuella t ex 

förbättring av standard 

på busshållplatser, 

parkeringsplatser för 

kollektivtrafikresenärer 

och säkra gångvägar till 

hållplatser. Ytterligare 

utredning krävs för att 

precisera behovet.  

 

SB 2 Stimulera till att fler 

kortväga resor sker till 

fots eller med cykel.  

Minska behovet av 

åtgärder i vägnätet för 

ökad personbilstrafik. 

Gång- och cykelvägar 

mellan Kulltorp och 

Hillerstorp, knappt 3 km 

och mellan Lanna och 

Bredaryd, cirka 6 km. Se 

även åtgärd SB 6. 

 

 

5, 6, 8, 9 

6, 7, 8 

4, 9 

8, 9 

2, 8 
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Utnyttja bättre, steg 2 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder,  

steg 3 

SB 3 Stimulera till samåkning 

genom att underlätta. 

Förbättra pendlings-

möjligheter utan att 

behöva anpassa 

vägnätet till ökad 

personbilstrafik. 

Samåknings- och 

pendelparkeringar. 

Ytterligare utredning 

krävs för att precisera 

behovet. 

 

SB 4 Hastighetsöversyn i 

Lanna, med övergång till 

40/60 som tillåten 

hastighet. 

Säkrare framkomlighet. 

Rätt hastighet på rätt 

plats. 

Ytterligare utredning 

krävs för att klargöra 

omfattningen av behov 

av punktåtgärder, se 

nedan. 

 

Bygg om, steg 3 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder 

SB 5 Punktåtgärder i Lanna 

tätort för att hålla nere 

hastigheten.  

Förbättra 

trafiksäkerheten i 

tätortsmiljön och 

reducera störande 

miljöpåverkan, t ex 

buller.  

Hastighetssäkrande 

fysiska åtgärder, t ex 

tätortsportar, 

hastighetssäkrade 

gångpassager och andra 

åtgärder som förtydligar 

tätortsmiljön. 

 

SB 6 Komplettering av gång- 

och cykelvägnätet i 

Lanna, för att förbättra 

tillgänglighet och 

trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter 

längs väg 152. 

Komplettering av gång- 

och cykelvägnät mellan 

orter.  

Förbättra tillgänglighet 

och trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. 

Reducera konflikter med 

tung trafik. 

Komplettering eller 

ombyggnad av befintliga 

gångbanor till gång- och 

cykelvägar genom 

tätorten, cirka två 

kilometer. 

Gång- och cykelvägar 

mellan Kulltorp och 

Hillerstorp, knappt 3 km 

och mellan Lanna och 

Bredaryd, cirka 6 km. 

Till steg 3 hör även de fysiska åtgärder som redovisas under steg 1 och 2 ovan. 
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Bygg nytt, steg 4 

Åtgärd Principiell åtgärd Syftet med åtgärden Fysiska åtgärder 

SB 7 Utbyggnad av väg i ny 

sträckning, förbi Lanna.  

Förbättra framkomlighet 

och trafiksäkerhet. 

Reducera negativ 

påverkan på 

boendemiljö. 

 

Förbifart vid Lanna, två 

till tre kilometer, men 

inget läge har 

studerats.   

 

 

 
Figur 2.3 Möjliga åtgärder, SBx, sträckan Skillingaryd-Bredaryd  

 

 

2, 6 

5, 6, 7 

2, 6 
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6. Slutsatser och rekommendationer  

Slutsatser  

Är diagonalen ett funktionellt stråk? 

Nej inte i sin helhet. För längre resor eller transporter finns det andra attraktiva 

vägval i de funktionella stråk som pekats ut i tidigare regional transportplan.  

 

Kan diagonalen samverka med de funktionella stråken? 

Ja, de vägsträckor som ingår i diagonalen kan mata till funktionella stråk i 

korsningspunkter och kan utgöra länkar med en lokal och regional funktion. De är i 

sådana fall värdefulla för berörda kommuner och tätorter.  

 

Går det att peka ut sträckor som är mer betydelsefulla än andra? 

Sträckan Skillingaryd-Bredaryd, väg 152, har förhållandevis mycket tung trafik 

och är genom sin koppling till E4 värdefull för kontakter med Jönköping från orter 

som Hillerstorp och Gnosjö.  

 

Sträckan Nässjö-Vaggeryd, vägarna 836, 818, 817 och 799, passerar flera mindre 

tätorter och ger en koppling till E4 söderut mot Värnamo, med en större 

arbetsmarknad. 

 

Går det att peka ut sträckor där bristerna är större än för andra? 

Delar av sträckan mellan Sunneränga och Nässjö, vägarna 963 och 964, är extremt 

smala, 4,5-5,5 meter, vilket i teorin inte tillåter mötande lastbilstrafik. 

 

Med tanke på trafikbelastningen är passagerna genom tätorterna Fredriksdal och 

Lanna de sträckor där konflikten mellan framkomlighet, trafiksäkerhet och god 

bebyggd miljö är störst.  

 

Rekommendationer  

Även om den studerade sträckan diagonalen inte bedöms vara ett funktionellt stråk 

i Region Jönköpings län bedömer utredningen att det kan finnas anledning att gå 

vidare med åtgärdsvalsstudier eller andra planeringsverktyg för tidiga skeden när 

det gäller att: 

 Utveckla möjligheterna att cykla i eller mellan tätorter, särskilt kan nämnas 

Nässjö-Fredriksdal, inom Malmbäck, Hillerstorp-Kulltorp och Lanna-

Bredaryd. 

 Säkerställa att vägnätet har en hastighetsgräns som är anpassad till 

utformningen på platsen, så att trafikanter upplever det som naturligt att 
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hålla rätt hastighet. Detta gäller både på landsbygdssträckor och i tätorter. 

Det kan behövas fysiska åtgärder för att skapa rätt trafikmiljö. 

 Nya eller ombyggda vägar kan vara en möjlig åtgärd att studera i vissa fall: 

o Grundläggande tillgänglighet från Solberga och Flisby till väg 32 

vid Sunneränga.  

o Förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och boendemiljö i 

tätorterna Fredriksdal, Malmbäck, Hok och Lanna. 

 Behovet av åtgärder för kollektivtrafiken och dess resenärer bör studeras 

vidare i samråd med Jönköpings Länstrafik. 
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Bilageförteckning  
 

Bilaga 1. Sammanställning av underlagsmaterial. 

Bilaga 2. Översiktskartor:  

2.1. Trafikflöden och andel tung trafik 

2.2. Bedömd kvalitet avseende tillgänglighet, transportkvalitet och 

trafiksäkerhet. 

2.3. Utpekade miljövärden. 
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