
Ingelstad med det kulturhistoriska 
Riksintresset markerat

Trafikverkets plan för 2+1 väg

2020-09-22 Jag råkar stöta på trafikverkets projektledare för vägplanen intill RV27 vid Torsjö Norregård
2020-11-23 Jag får via projektledaren ta del av Trafikverkets förstudie (ÅVS TRV 2019/30222)

2021-02-11 Bygderådets första skrivelse med förslag till alternativ sträckning
2021-03-15 Trafikverkets rapport om rivningar på Torsjö Norregård för att möjliggöra vägbreddning
2021-05-10 Bygderådets yttrande över Översiktsplan

2021-06-03 Medborgarförslag till kommun och region
2021-08-17 Presentation i Kommunstyrelsen som stödjer förslaget
2021-09-04 Presentation till Regionen i  Regionala Utvecklingsnämnden

2021-09-23 Trafikverket avbryter vägplanen efter besked från Regionen – ”för att minimera förgävesarbete”

Observera:
Planen är inte ändrad, bara ofinansierad.



Växjö kommunstyrelse har vid sammanträde 17 augusti 2021 till motsvarande medborgarförslag 

och uttalat att:

Kommunstyrelsen instämmer i förslagsställarnas synpunkter och kommer i dialogen med 

Trafikverket betona vikten av att man tar hänsyn till de frågor som tas upp i medborgarförslaget.

Citat från kommunstyrelsens ordförande 17/8:

”Jag förstår era synpunkter, 
ibland är det ju faktiskt så att man när man sagt 
A även har sagt B.”

Dvs att om man bygger steg 1 så är enda rimliga 
fortsättningen att även bygga steg 2 med stora 
negativa konsekvenser.



Säkerhetspolitiskt värde, NATO-krav på infrastruktur – militär rörlighet



Nationellt/Regionalt/Kommunalt värde
➢ Tolv minuter => arbetspendlare sparar två semesterveckor
➢ Fungerande arbetspendling i och runt Växjö
➢ Långsiktig lösning, snabbare återbetalning
➢ Inga störningar under byggtid

Förbifart Bor ✓

Förbifart Backaryd ✓

Förbifart Hallabro ✓

Alternativ Väst
Räppe-Säljeryd

19 km ny väg (minus 3 km)
Spara 12-20 minuter Göteborg-Blekinge

Undvik trafikinfarkt

Alternativ Öst
Lappa och laga

Räppe 84’’
Norrleden 370’’
Fagrabäck 395’’

Förbifart Bramstorp, 3km 276’’
Förbifart Ingelstad (4km)

Alternativ Öst
Alternativ Väst

➢ Mellanlösning, ökande logistikinfarkt
➢ 1 500 000 000 SEK, kan initialt rymmas regionalt
➢ Hindrar arbetspendling till Räppe och Nylanda
➢ 15-20 års vägarbeten => Regionen tappar fart



  

 

 

Nuvarande planering RV 27 Räppe-Säljeryd: ”Mittseparering i befintlig 

sträckning.” 

 

Åtgärderna är planerade innan hänsyn kunnat tas till följande: 

1. Det säkerhetspolitiska läget med kostnadsökningar och förändrat 

behov av militär rörlighet i och med NATO-inträde. 

2. En eventuellt ökad finansiering av vägar under pågående planperiod. 

3. Ett nytt akutsjukhus i Räppe som dagligen besöks av 6.500 personer 

2030. 

4. Nylanda industriområde vid flygplatsen där 4.000 personer beräknas 

arbeta 2031. 

 

Åtgärd RV 25/27 Byggstart Kostnad, kommentar 

1. Trafikplats Räppe 2022-24 84 MSEK 

2. Norrleden 2033 -> 370 MSEK 

3. Fagrabäck 2022-24 395 MSEK 

4. Skir-Bramstorp 2028-33?  

5. Förbifart Bramstorp 2028-33 276 MSEK 

  Ej finansierad, lägst prio i planen 

6. Tegnaby-Ingelstad 2033 -> Vägplan påbörjad och avbruten 

  => Byggs inte i befintlig sträckning 

7. Förbifart Ingelstad, väst 2033 -> 300 MSEK, uppskattad kostnad* 

 

Övriga åtgärder Byggstart  

8. Södra länken, öst 2028-33? 

9. Södra länken, väst 2033 -> 

10. Marklanda-Räppe 2033 -> 
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*  Baserat på jämförelse med liknande förbifarter, kostnadsnivå LTP 2022-33. 

 

Riksväg 27 sträckan Räppe-Säljeryd  

2022-11-27/LO 

Summering: 

Nuvarande planering för trafiksystemet runt Växjö har inte kunnat ta hänsyn till nya förutsättningar såsom 

- det förändrade omvärldsläget och dess följder, bl.a. ett långsiktigt behov av ökad militär rörlighet i 

sydöstra Sverige i samband med NATO-inträde 

- en möjlig omfördelning av finansiering med större vägfokus 

- att >10.000 ytterligare personer dagligen ska resa till och från det nya akutsjukhuset och Nylanda  

Om RV 27 dras i ny sträckning sydväst om Växjö så kan trafikflödet väsentligt förbättras och investeringen minskas i 

kombination med en snabbare effekthemtagning. 

Bakgrund: 

1. RV25 är en nationell väg. RV27 är en regional väg. 

2. Nationella vägar har väsentligt högre finansiering än regionala vägar. 

3. Myndigheterna anser att endast vägar i EUs TEN-T-nätverk har 

betydelse för militär rörlighet, vilket ger tillgång till EU- och NATO-

finansiering. 

4. Idag ingår vägarna E4 och E6 i TEN-T-nätverket, dessutom ingår 

Blekinges hamnar, men inte anslutande vägar (t.ex RV27). 

5. Region Blekinge talar i LTP 2022-33 om ambitionen att få RV27 

förklarad som nationell stamväg och ansluten till TEN-T-nätverket. 

6. Transportplanerna 2022-33 justeras eventuellt genom att större andel 

medel fördelas till vägbyggen. 

 

 

 



 

 

Alternativ sträckning för RV 27 Räppe-Säljeryd 

 

1. Motsvarande eller lägre kostnad än nuvarande planer, möjlig kostnad 

800 MSEK*.  

2. Möjlighet till ett tidseffektivt genomförande som kombinerat med 

högre återbetalningstakt (större tidsvinst) ger betydligt snabbare 

effekthemtagning. 

3. Väsentligt bättre framkomlighet såväl under som efter åtgärden 

jämfört med nuvarande planer. 

4. Sträckningen kan undvika åkermark och företrädesvis dras i 

skogsmark**. 

5. Konsekvensen av åtgärden är följande: 

- Regionen tappar inte fart under 25-30 års ständiga vägarbeten på 

RV 27. 

- Restiden förbi Växjö minskar med 12-20 minuter, sträckan blir 

kortare och ger möjlighet till delfinansiering av Södra Länken. 

- Trafiken Blekinge-Göteborg/Oslo går inte längre runt Växjö. 

- Trafikplats Fagrabäck – ambitionsminskning möjlig – 

Fyllerydskogen kan bevaras. 

- Norrleden behöver inte vara dubbelfilig, befintlig RV 27 behöver 

inte byggas om – istället kan trimningsåtgärder genomföras. 

- Effektivare kollektivtrafik, bl.a. minskat behov av bussfiler när  

genomflödestrafiken minskar och färre bussar behöver gå 

genom centrum. 

- >10.000 dagliga besökande och anställda i Räppe och Nylanda 

kommer fram. 

- Växjös trafikbelastning minskar väsentligt – positiv påverkan på 

hela kommunen. 

- Trafiksituationen i Bramstorp och Ingelstad förbättras väsentligt. 

- Sydöstra Kronoberg och Norra Blekinge får bättre 

förutsättningar. 

- Regional kommunikation och militär rörlighet förbättras (postiv 

påverkan på regionerna Västra Götaland-Jönköping-Kronoberg-

Blekinge). 

6. Kontakter med Trafikverket ger indikation om att det är en god idé 

men att man ser det som utsiktslöst att planera för detta när inte 

pengarna finns. 
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*  Baserat på jämförelse med liknande förbifarter, kostnadsnivå LTP 2022-33. 

**  Skogsmark som till ganska stor del ägs av t.ex. Växjö kommun, Försvaret, Stiftet och Hushållningssällskapet. 



Positiv påverkan på Växjös Översiktsplan – beroende på vägplacering



Kostnadsnivå Backaryd (37/km)

Kostnadsnivå Hallabro (58/km)

Kostnadsnivå Bramstorp (62/km)

Ingelstad-Marklanda 20 km

740

1160

1240

Ingelstad-S länken mittpunkt 14 km

504

812

868

Ingelstad-Bramstorp S 11 km

407

638

682

Ingelstad Väst 8 km

296

464

496

Kostnadsnivåer enligt Länstransportplaner 2022-2033 (Miljoner SEK)

Kostnadsnivå Bor (39/km)* 780 531 429 312

*Bor finansieras till 25-30% av nationell plan

Slutsats:
Av ovanstående kan man anta att det förenklat finns två kostnadsnivåer:
• låg 40 miljoner/km (enklare markförhållanden och trafikplatser liknande Bor)
• hög 60 miljoner/km (svårare markförhållanden, stora trafikplatser och stort sidovägsbehov, liknande Bramstorp)


