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Plats och tid
Beslutande

Anders Johansson (C), ordf
Jens Robertsson (C)
Lennart Karlsson (C)
Emma Magnusson (C)
Britt-Marie Domeij (M)
Lars-Jonny Andersson (KD)

Victoria Schdn Mfursson, ekonomichef
Asa Hiillerstihl, ekonom
Birgitha Freij, kommunsekreterare

Utses att justera

Robert Rapakko och Britt-Marie Domeij

Justeringens plats och tid

Onsdagen den 29 november 2017

./-a r

Sekreterare

-r

' l\,'fi1,,*'1,,f,

1(10)

-

15.00

Robert Rapakko (S)
Lars Hollner (S)
Kristina Nyman (S)
Hakan Johansson (S)
H6ldne Carlsson (V)
Sara Widerstrcim (C), tj.gor.ers.
Jacqueline Doohan (C), tj .gor.ers.
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SVAR PA REMISS: NATIOI\-ELL PLAII FOR TRANSPORTSYSTEMET 201 8-2029
Handling

Remisshandlingar fren Trafi kverket.

Trafikverkets forslag till nationell plan ftir transportsystemet remissbehandlas
till den 30 nov 2017.

AU 24 ol<t2017

AU 21 nov 2017

Beslut

ilt8{tM

Tekniska kontoret fick i uppdra g attta fram ett forslag till remissvar till
arbetsutskottets m6te den2l nov 2017. Beslut om remissvar fattas pi
kommunstyrelsens sammantrlde den 28 nov 2017.
Forslag till remissvar frin tekniska kontoret. Arbetsutskottet diskuterade
yttranJet och enades om ett par tilliigg i texten, Thomas Nilsson fick i uppdrag
att komplettera forslaget till yttrande till kommunstyrelsens mdte.
Kommunstyrelsen antar yttrandet s6:som eget remissvar att overliimna
Trafikverket. Bilaga.

till
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avseende remiss "Fiirslag
plan
fiir transportsvstemet 2018-2029" ( Dnr
nationell
N2017/054301rIF)

Miinsteris kommuns vttrande

till

Inledning
M6nsteris kommun har tagit del av rubricerad remissversion och
ltimnar ftilj ande synpunkter.

Kommunen ser positivt

-

pi

planens uttalade syfte att:

iterst?illa och frtimja jiirnviigens funktionalitet
ftamja siikra och funktionella vagar och hoja siikerheten ftir
oskyddade trafikanter
framja overflyttningen av godstransporter fr6n vdg till jiirnvdg och

sjofbrt
bidra til] fungerande och hillbara miljtier i stbderna och erbjuda en
grundlaggande standard pi landsbygderna
minska transportsektorns miljopiverkan utifran den nationella
planens roll
skapa forutsdttningar for att utveckla morgondagens
transportsystem

Alla dessa stiillningstaganden och milsiittningar sttimmer viil <iverens
med Mdnsteris kommuns synpunkter pi en vtil fungerande
infrastruktur och de stddjer ocksi de projekt som kommunen har
prioriterat.
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Pigiende arbete
Monsteris kommun, 6wiga kommuner i liinet, Regionforbundet i
Kalmar ltin och niiringslivet i liinet arbetar mycket aktivt med de
infrastrukturella frigorna i kommunerna, liinet och regionen.
Gemensamt har tvi overgripande m61 formulerats, som sammanfaller
viil med riksdagens transportpolitiska mil1. kommunikationer och infrastrukfur ska bidra till att Kalmar ltin pi
lang sikt blir fossilbriinslefritt (ir 2030) samt

2.phkort sikt utvecklas fren fem till hdgst tvi stora och robusta
arbetsmarknader (regionfiirstoring).

Att utfora itgtirder, som har en koppling till redan utpekade
infrastrukfurstrik iir en bra planeringsmodell for det fortsatta arbetet
med transportplanerna, bide p& regional och nationell niv6.
Planeringsmodellen har i Mtinsteris forankrats i det lokala
niiringslivet i Mdnsteris.
Al|a Zir eniga om att det absolut viktigaste viigstrfrket for sydcistra
sverige, Kalmar 16n och Mdnsteris iir vdgE22 och ftir
j timviigsstrAken iir det Stangidalsbanan (Kalmar-Linkciping) som iir
det viktigaste striket. Det tir friimst insatser p& de nationella strdken
g.
s o m skap ar fo ruts 2ittning ar fdr re gi onforstorin

Viig F;22- "Fiirbifart Miinsterfls"
"Fdrbifart Monsteris" p6r vdgE2Lo som var ett prioriterat objekt i den
nationella planen for perioden 2004 -2015 har en mycket stor betydelse
for sydostra Sverige for att sdkerst[lla en samhiillsekonomiskt effektiv
och iangsiktigt naiUar transportforsorjning for medborgarna och
n:iringsiiv. For att uppn6 riksdagens transportpolitiska mfrl m6ste
"Fdrbifart Mdnster6s" komma till stind.

"F6rbifart Monsterfls" uppfrller riksdagens alla sex transportpolitiska

mil:
Ett tillg dingligt tr ansp ortsystem
Bdde ioltehiitrafik och godstrafikfdr en hogre tillgr)nglighet vid en
ombyggnad.

Hdg transportkvalitet
En imbyggnad ger en uformning och funhion som medger en hdg
transpirtft alitit. Hastighetsbegrrinsningen kan haias frdn 60 och 80
kmh

frt0ft

w

till

100 kmh.
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Siiker traftk
Genom en ombyggnad ersritts I4 in- och utfarter med tre planskilda
trafilElatser och tvd tunnlar, vilket cir mycket positivt for
trafikscikerheten.
God miljii

afi kanl d g gnin g ar
fAr " snabbussar " Lrtmed strdket Kalmar-Monsterds-Oskarshamn
kommer att innebcira att mdnga bilister kommer att vdlia
kollehivtrafiken i och med att pendlingstiderna kommer att minskn.
Detta kommer ocksd att minska koldioxidutslcippen betydligt.
Regional utveckling
Moisterds lcnyter ihop arbetsmarknadsregionerna i s\dra och norra
lcinet och en ombyggnad av " FOrbifart Monsterds " skapar goda
foruts cittningar fdr r e gi onal utv e ckling.
Ett j iims fiiht fi ansp o rtsY s t em
En ombyggnad kommer att innebcira stora f1rdelar ftr
koltehivtrafiken, vilket innebcir att transportsystemet kommer att svara
mot bdde lcvinnors och mc)ns transportbehov.
En

o

mby g gna d, i nklu s iv e ko
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Viig E22 och"Forbifart Mcinsteras" har under en lang
planeringsperiod funnits med i Mdnsteris fysiska planering. fu zoo:
presenteiua" divarande Vdgverket en vigutredning for ombyggnad av
p;22 genom Mdnsteris, som fick ett mycket positivt mottagande av
kommunen, regionen och n6ringslivet. Vdgutredningens alternativ 2
har ocksi varit en planeringsforutsiittning ftir kommunens
dversiktsplan, som antogs av KommunfulhnAkige flr 2006.

Trafikverket hade i sin budget avsatt ekonomiska medel er 2009-2010
ftir att ta fram en arbetsplan for projektet och er 2011 fanns medel
avsatta ftir bygghandlingar.
Trafikverket projekterade ocksi den sddra trafikplatsen i samband
med att Fdretagspark Kronobiick skulle anldggas'

"Forbifart Monsteris" dr ett mycket strategiskt projekt for att klara
regionftirstoringen enligt ovan genom acceptabla pendlingstider . 822
mellan Kalmar-Mdnsteris - o skarshamn har den mesta
pendlingstrafiken i Kalmar ltin.
b.ssu stora pendlingsstrdmmar och godstransporter mellan de sodra
och norra arbetsmarknadsregionerna i liinet gfrr till, fran och genom
M6nsteris kommun.
Projektet iir av stdrsta vikt att siikra niiringslivets
arbetskraftsfiirsorjning och transportbehov fdr att fa en positiv
regional utveckling i Kalmar liin.

KLT:s (Kalmar L[ns Trafik) satsning pi en biittre turtdthet for
kollektivtrafiken pi viig E}Zkommet, atttillsammans med utbyggnad
av kollektivtrafi kanlag gningar, bus sh&llplatser, p endlarp arkeringar,

t{ ffi- ftw

4

cykelvlgar till h&llplatserna mm att konvertera minga bilister till
kollektivtrafikreseniirer. Detta tir en mycket bra satsning, som kommer
att minska koldioxidutsltippen betydligt.
For att dessa vdxlingspunkter mellan olika trafikslag ska fungera
m6:ste vagEL2 genom Mdnsteris byggas om med planskilda
trafikplatser och viigfunnlar.
I avsaknad av en nord-sydlig jtirnviig liings kusten har id6n om
superbuss (snabbuss) mellan Karlskrona och Norrkdping liings 822,
enligt devisen "tdnk tig kdr buss", blivit viickt. Bussen iir tankt att ha
en kollektivtrafikanlaggning vidE22 per berdrd kommun. En
overgripande milsdttning ifu att med snabba och hillbara transporter
oka den tillgringliga arbetsmarknaden fcir liinsinvinarna samt att skapa
mdjligheter i stadsplaneringen att binda samman infrastruktur,
bostiider och arbetsplatser. Atgiirden kriiver en samsyn i den
kommunala, regionala och statliga planeringen. Regionen och
kommunerna planerar for en gemensam ansokan till Trafikverket om
stod enligt stadsmiljdavtalet, som iir en mojlighet enligt forslaget till
nationell plan.
De planskilda trafikplatser minskar E 22:ans barriiireffekter
rn.fl* rekreationsomrfldena vdster om 822 och tiitortsbebyggelsen
6ster om[22. P6 den viistra sidan, som ligger i direkt anslutning till
Mdnsteris tltort, ftnns golfbana, motionsspir, ridanliiggning,
strcivomriden, fiskdammar mm. Det iir inte acceptabelt att bam och
ungdomar ska behova korsa en si viiltrafikerad europaviig utan
planskilda korsningar.
Det kan heller inte vara acceptabelt med 14 plankorsningar, som
ansluter tiLIEzz genom Monsteris. Hastigheten iir begriinsad till 80
km/h pi en cirka fem km lang strdcka genom Monsteris tiitort.
Trafikverket har till och med f6tt etablera trafikljus vid den noffa
infbrten, vilket iir mycket ovanli gt ph en europ avdg. Hastigheten iir i
anslutning till trafiksignalen begriinsad till 60 km/h. Monsteris
kommun Lar i samband med Trafikverkets hastighetstiversyn, utifrflm
trafikstikerhetsskiil, foresl agit att s?inka hastigheten till hogst 60 km/h
pi hela striickan. De tre trafikplatserna, diir den s<idra trafikplatsen
Lo**"t att bli anslutningen till Blomstermila och Timmernabben,
den norra till Fliseryd och Hdgsby och den mellersta till Mdnsteris
t[tort, kommer att medfora en mjukare trafikrytm. Trafikplatserna och
de tvi viigtunnlarna kommer ocksi att innebiira en mycket

trafiksiikrare milj6.
Trafikverket har ocksfl uppriittat en AVS for E22lLlem. Arbetet
pibdrjades efter ett antal svira olyckor. Trafiksituationen skulle kunna
ftirbiittras genom ett antal itgiirder s6:som ftirskjutna korsningar,
v[gtunnel fdr oskyddade trafikanter samt av och pakorningsramper.
pa sm bor iiven denna fyrvigskorsning bli planskild eftersom
hastighetsmilet for vtig 822 ar 100 km/h och det iir i dag en mycket
trafikfarlig korsning i anslutning till Preem.

ll K'fY>
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Aven dessa fltgiirder dr av strategisk betydelse ftir att uppni regionens
mil om stcirre arbetsmarknadsregioner.
I samband med hastighetsoversynen pi vdgEL2 har Monsteris
kommun foreslagit en siinkning av hastigheterna; att70 km/tim ska bli
60 och 90 km/tim ska bli 80, tills trafiksiikra 6tgiirder genomftirs.

Niirin gslivets transp o rter
I regeringens direktiv (rskr. 201612017:101) skrivs att "niiringslivets
konkurrenskraft bygger pi tillfortitliga transporter, inom Sverige och
genom liinkar med resten av viirlden. Godsets framkomlighet iir en
prioriterad friga for regeringen". Uppdraget ih att siviil den nationella
som den regionala planen ska redovisa 6tg[rder ftir godstransporterna
som vidmakthiller och utvecklar den befintliga infrastrukturen.
mycket stor andel tung trafik. Kalmar
liin och Mcinsteris har en stor andel tillverkande industrier och
virkestransporter till S6&as skogskombinat utgcir en mycket stor del
av den tunga trafiken. Till Sddras skogskombinat kommer en lastbil
med sliip var sjiitte minut, dygnetrunt och 365 dagar per ir. Detta
innebiir att cirka 500 lastbilar kcir till och fr6n omrfldet varje dag.
Sddras skogskombinat tar emot cirka fem miljoner kubikmeter virke
per 6r. Om vi liigger detta timmer i en trave som iir tre meter htig och
ire meter bred si tacker detta en korfil pil822 fren Malmd till
Nonkdping, alltsi hela 822:ans striickning.
FJ22 genom Mdnsteri:s har en

Siidras skogskombinat i Miinsteris har den stiirsta
godsomsiittningen utmed viig 822, mellan Karlshamn och
StiderkOping och iir den arbetsplats som har en av Sveriges stiirsta
godsomrettoiogar. Produktionen vid Siidra har tredubblats under
en 20-flrsperiod. Trafikbelastningen lir idag mycket hiig i
fiirhillande infrastrukturens standard.
Sodra CeIl utreder just nu en mycket omfattande utbyggnad av sin
tillverkning av pappercmassa i Monsterfls, frfur 750 tusen ton per flr till
1 300 tusen ton-per 6r. Beslut om en sidan mangmiljardsatsning kan

ftirv6ntas under)Q18. Detta projekt 6kar transportbehoven
jiirnviig viisentligt efter 2020.

pi vtig och

Upptagningsomridet for Mdnsterisanliiggningen har en radie pi cirka
tS- ZO mil och diir transporterna oftast borjar pi enskilda v6gar och
sedan gflr via liinsv?igar och regionala vagar titl viig F;22. Detta irurebiir
att den strirsta koncentrationen av dessa tunga fordon trafikerar vdg
Fl22 imittliinet och genom Mdnsteris tiitort.
Dessutom har Sddra Cell och Monsteris kommun planlagt ett helt nytt
industriomride pi 80 hektar i direkt anslutning titl Scidras nuvarande
industriomrflde. Planen har antagits och vann lagalffaft under hdsten
2016.

il{ Kw
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Detta, tillsammans med ftiretagets mdjligheter att siilja bioenergi fren
processen, tillging till egen hamn och annan infrastruktur skapar goda
forutstittningar fiir utveckling av bide interna och externa
verksamheter.
Denna utvecklingspotential fiirutsdtter en hog standard pi siviil viigniit
som j?irnviigsnat, bede ur ett regionalt och nationellt perspektiv.

I Sverige och inte minst i v6r region tir det manga som far sin utkomst
fran skogsindustrin, si det dr av stdrsta vikt aU alla fltgtirder, som kan
skapa konkurrensfordel ar pe en tuff internationell marknad iscensiitts
omgiende. 40 procent av Sveriges skogsbruksviirde och
produktionsvlirde finns i Gdtaland och Smiland har den i siirklass
stdrsta skogstillviixten av alLa Sveriges landskap.

Monsteris kommun ser mycket positivt ph attplanen innehfrller medel
for att forstiirka broar med anledning av att tillita timmerbilar ph74
ton pi svenska viigar. Satsningen b6r [ven omfatta alla BK 4-vagarTrafikverkets forslag pfl en niiringslivspott med intentionen att kunna
bemdta niiringslivets behov med snabba itgiirder i
infrastruktursystemet ser Mcinsteris kommun ocksi som positivt.

Stingidalsbanan
Alla sju kommunerna utmed Stangidalsbanan samt Oskarshamns

kommun har bildat "Infrastrukturkansliet", som har till uppgift att
utveckla striket Kalmar-Linkoping i form av Stingfldalsbanan, som en
del av en stdrre helhet inom transportsystemet syddstra Sverige och
med anslutning till Ostliinken, Linkdping- Stockholm.
Kommunerna i kansliet onskar diirftir se ett okat fokus pi itgiirder
lZings med detta strik. Kommunerna iir bereddaatt pi olika s6tt
underldtta arbetet med strikets utveckling.
Flera av kommunerna har tidigare forskotterat och/eller
medfinansierat delprojekt ltings med str6ket.
Stangidalsbanan utnyttjas idag friimst for skol- och arbetspendling
samt pi den sodra delen ftir godstrafik. Jiirnviigen uppvisar idag stora
brister avseende bland annat kapacitet och banstandard.
Stangidalsbanan har, med rtitt investeringar i till exempel
elektrifiering och hcijd barighet stor potential att avlasta den hirt
trafikerade Sodra Stambanan, inte minst vid trafikstorningar.
Utmed banan finns iiven flera storre industrier, som har ambitioner att
laggamer gods pi jiirnv[g om mojligheten finns. Det finns alltsfr en
stor potential ftir bide lokal godstrafik och genomgiende godstrafik.

T!KW
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Scidra Cell tir ett av foretagen som har stora ambitioner att liigga mer
transporter pi jiirnv?ig. Vid en utbyggnad av anlaggningen i Mdnsteris
kan godsmiingderna pfl j[rnviig 6ka fren dagens 50 ton per dygn till
100 ton per dygtr. Tyvti:r iir jiirnvdgskapaciteten alldeles ftir lig pi

I

Stang6dalsbanan. For att kunna utnyftja jtirnvlgen mer miste
mdtes spdr, trafiklednings system, sparrtitnitrgffi , biiri ghetsinsatser mm
genomforas. Nigra strategiska insatser pi Stangidalsbanan ger en
mycket god positiv effekt ur bflde miljci- och trafiksiikerhetssynpunkt.
Ett triangelspar i Sandbickshult for cirka 50 miljoner kronor skulle
skapa goda ftirutsdttningar att 6ven ta in vedrivara fran Sddras nona
ftngstomride. Denna itgiird finns ocks6 med i Infrastnrlcfurkansliets
rapport avseende Stangidalsbanan.

Ntir hci ghastighetsbanan O stltinken, mellan Linkciping och Stockfiolm,
iir klar kommer det ocks h att bli mojli gt att erbjuda attraktiva
resealternativ fran Kalmar via Linkdping mot Stockholm.
Tillsammans med liinstrafiken undersdks for niirvarande ocksi
mdjligheten att trafikera med nyathgmed biittre komfort och
miljdegenskaper for att gora tfrgresandet attraktivare.

striket gir transportflodena i bida
som Kalmar iir viktiga resmfll med
Linkdping
riktningarna, di sflviil
arbetsplatser, universitet och sj ukhus.
Fcir man ga av orterna liings

Fcir orterna utmed strdket och 6ven huvudorterna kommer den

framtida kompetensforsdrj ningen att underliittas betydli gt. Har skulle
6ven tdtare pendeltigstrafik mellan Kalmar-Hultsfred och HultsfredLinkoping spela en viktig roll.
Med riitt vald a Ffigarder kommer Stangidalsbanan att bidra till bfrde
regionforstoring och regional utveckling i syddstra Sverige.
Det iir inte acceptabelt att det i planen inte finns namngivna itgtirder
for jiirnvagarnai Kalmar liin.

Ovriga vflgar
Det krdvs 6ven satsningar pfl det "kapillara" vSgniitet- l2insv?igar,
enskilda vdgar, cykelv[gar och Trafikverkets vagar genom liinets
tiitorter, varftir Monsteris kommun viilkomnar planens satsning pe
genomfartsleder i tiitorter.

Planering och genomfiirande
det iir l6nga ledtider i infrastruklurobjekt kriivs en lfingsiktighet
bide den nationella, regionala och kommunala planeringen. Det Zir
viktigt att genomfora projekten som finns med i transportplanerna
am.ars 6r det stor risk att troviirdigheten rnholkas fcir bide
transportplanerna och statens infrastrukturplanering.

Di
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Aft lagga till flera nya projekt och ta bort angeliigna projekt, som varit
med i tidigare planer, skapar allt ftir stora kast i bide
planeringsprocessen, den ekonomiska planeringen och
genomforandeskedet.

Miinsterisprojekt
Mrinsteris kommun och ntiringslivet har prioriterat ftiljande projekt i
den kommande transportplanen, vilka alla har varit med i tidigare och
nu giillande planer.

Strik, stiirre investeringar

1.

822- forbifart Mcinsteris. Har varit med i bide den nationella
transportplanen och den regionala transportplanen. For att komma
igaog med projektet kan en etappvis utbyggnad vara intressant.

2.

822- anslutningarna till Rv 34 i norra och sodra Alem. Bida
anslutnin garnamiste trafikstilras, helst med planskilda
trafikplatser. For att minimera trafikriskerna temporiirt mAste
hastighetssiinkningar genomftiras och trafiksiikerhetskameror
monteras.
Detta fhr stod i fcirslaget till nationell transportplan 2018-2029; dat
betonas vikten av atl anpassa hastigheter pi viigarna till v?igarnas
stikerhetsstandard och att trafi ksiikerhetskameror ger stora effekter

for siikerheten.

3. Stangidalsbanan- triangelspar i Sandb[ckshult

(Mcinsteris
kommun) skapar stora mojlighetet att l6gga over mer
lastbil stransporter pi j iirnvag. P endeltigstrafi k mel lan
Blomstet-ah och Kalmar bdr forstiirkas med en-timmas trafik.

Ko
1
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llektivtrafikanlli ggnin gar
En kollektivtrafikanlaggning utme d822, genom Mcinsterfrs iir
prioriterad av bide KLT, Regionforbundet och Trafikverket, for
att minska restiderna mellan Oskarshamn och Kalmar, men i
forliingningen [ven mellan Karlskrona och Norrkoping, det sfl
kallade Superbusskonceptet. Parterna iir overens om att liimplig
lokalisering iir i anslutning till Parkskolan/Gymnasiet, vilket
innebiir en tururel under F;22 iAsevadsgatans ftirliingning.
Projektet finns med i nu giillande transportplaner, siviil i den
nationella som i den regionala, med niirmare 30 miljoner
kronor, varav 7 mitjoner kronor i den regionala planen.
Kostnadsbedomningen som har giorts av Trafikverket avseende
kollekfivtrafikanlaggningen med en planskild trafikplats slutar pi
cirka 70 miljoner kronor.
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Mdnsteris kommun anser att kollektivtrafikadaggningen ska ligga
kvar som ett eget objekt iiven i de kommande transportplanerna.
Enligt genomftirande av funktionshinderpolitiken ska, enligt den
nationella transportplanen, stationer och busshillplatser i ett
nationellt prioriterat niit ftir kollektivtrafik vara
tillgiinglighetsanpassade tr 2021. Kommunen iir villig att delta i en
samfinansieringsld sning.

For denna kollektivtrafikanliiggmng finns flera alternativ utredda,
varav kommunen har forordat ett av dessa. Mcinster&s kommun har
ilven tagit fram ett planprogram ftir tiitortens centrala delar i
anslutning till kollektivtrafikanlZiggningen. Det finns ocksi en
detaljplan antagen och avtal tecknat med en extern exploatcir' som
kommer att bebygga en stor tomt i anslutning till striket mellan
den planerade kollektivtrafikanldggningen och centrum med 40
bostiider och fyra ftirskoleavdelningar. Dessa kommer att
f?irdigstiillas under andra halviret ttr 2019. Kommunen planerar
ocksi for en ombyggnad av Asevads gatan, med separerad gango ch cykelvbg, mellan kollektivtrafikanlflggningen och centrum.

Ovriga synpunkter
Mtinsteris kommun anser ocksi att de medel som avsiitts till
hoghastighetsbanan i transportplanen bdr lyftas bort fran planen for att
inte ge den undantrZingningseffekt som denna ger i den foreslagna
planen. Pengarna bdr satsas p& de befintliga banorna'
Mrln$teris kommun iir positiv tiII satsning arna som iir ftireslagna pi
vagE22, men ser giirna att fcirbifart Sdderkdping tidigarel6ggs och att
aven forbifart Monsterf,s kommer med i planen antingen med hela
projektet, drygt 300 miljoner kronor eller delar for att i n2ista plan
2022-2033 ftirdigstflllas i sin helhet.

Anders Johansson
Kommunstyrelsens ordftirande

frJ R$-ry*

Thomas Nilsson
Teknisk chef

