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§ 311 Remissvar: Förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 N2017/05430/TIF
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Ställa sig bakom Region Gävleborgs yttrande över remiss, Nationell plan
för transportsystemet 2018-2029 och anta det som sitt eget.
2. Ärendet direktjusteras.
Sammanfattning
Sandvikens kommun ställer sig positiv till att Region Gävleborg har tagit
fram ett gemensamt svar för regionen vad gäller den nationella planen för
transportsystemet 2018-2029.
En sammanfattning av de inspel som görs i remissvaret är:
- Etappen Gävle-Kringlan på Ostkustbanan med byggandet av station Gävle
Västra är viktigt för hela länets utveckling och en viktig del av
infrastrukturen i ett växande Uppsala-Arlanda-Stockholm. Etappen borde
tidigareläggas och ges full finansiering.
- Utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan är länets högst prioriterade
åtgärd och fler etapper såsom Stegskogen-Bäling-Tjärnvik behöver namnges
utifrån prioriteringsprinciper inom arbetet med Samordnad planering.
- Fyrspåret söder om Uppsala är viktigt för hela norra Sverige och behöver
en tydligare och snabbare utbyggnad än föreliggande förslag.
- Vi välkomnar planens satsningar på järnväg och ser stora behov av
kapacitetshöjandeåtgärder på Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra
stambanan som redan i närtid kan lösa delar av utmaningarna för tågtrafiken
inom och genom länet. Det har en direkt koppling till länets gemensamma
arbete för att uppnå det regionala trafikförsörjningsprogrammets ambitioner
om ett ökat regionalt resande med tåg.
- Elvägen väster om Sandviken är en framgångshistoria. Region Gävleborg
erbjuder sig utifrån de senaste årens erfarenhetsuppbyggnad från Elväg E16
att bidra med kompetens i det nationella arbetet. Dagens elväg borde nu
permanentas och byggas ut, inte minst med koppling till Gävle hamn.
- Behoven är stora i hela transportsystemet och det finns behov av större
ramar för länsplanerna.
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Beslutsunderlag
Remiss
Tjänsteskrivelse Sandvikens kommun yttrande över remiss – Nationell plan
för transportsystemet perioden 2018-2029, KS2017/515
Yttrande -Remiss -Förslag till nationell plan för transportsystemet 20182029, Region Gävleborg
Protokollsutdrag skickas till
n.registrator@regeringskansliet.se
n.nationellplan@regeringskansliet.se
Region Gävleborg
Tekniska kontoret
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
__________
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