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Ärende 20: Yttrande - Inriktningsunderlag inför 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

• Nya stambanor med egen finansiering

• En fortsatt tolvårig planperiod

• Se landets regioner som den viktiga spelare och tillgång till utvecklingen av 
infrastrukturen i Sverige som vi vill och kan vara

• Ökad medelstilldelning till länsplanerna 

• Upprustade och väl fungerande regionala järnvägar; Kust till kustbanan, 
Stångådalsbanan och Tjustbanan är nyckeln till minskat antalet lokala 
arbetsmarknadsregioner

• Fördelningen av medel i den nationella transportplanen måste gynna hela 
Sveriges utveckling. Det är dags att satsa på de områdena i Sverige med 
stora behov av investeringar men med stor potential för tillväxt och 
regionförstoring.
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• Elektrifiering av kvarvarande oelektrifierade järnvägsnät krävs parallellt med 
utrullande av elektrifiering av väg

• Järnvägarna är en viktig del i klimatarbetet

• Järnvägar som en del i överflytten av gods från väg till järnväg 

• Stångådalsbanan och Tjustbanan som ämne för FoI-projekt kring innovativa 
elektrifieringslösningar 

• Fullföljs och finansiera utbyggnaden av ERTMS i Sverige

• Ompröva finansieringen och tidsplanen för införande av ERTMS på 
Stångådals- och Tjustbanan

• Anslutning av Stångådals- och Tjustbanan till Linköpings station

• Sträckning av ny stambana via Växjö/Alvesta med tillhörande station

• Upprustning av Kust till kustbanan och Stångådalsbanan ses som en del i 
arbetet och utformningen av ett nytt stambanenät

• Stora ökningar av resandet med regionala tågtrafiken Krösatåg visar behov av 
investeringar i järnvägar i regionen

Stort fokus järnvägar
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• Kostnadsfördyringar av infrastrukturprojekt måste ses över

• Förenkla planeringsprocessen kring cykelvägar 

• Främja och underlätta planering och investeringar för den trafikantgrupp som 
ger minst klimatpåverkan; gångare och cyklister

• Underhåll och vidmakthållande är en förtroendefråga 

• Sänkning av hastigheten på det regionala vägnätet ger långtgående 
konsekvenser

Kostnadsfördyringar, planprocess, vidmakthållande 
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