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Remissvar avseende Trafikverkets
Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037
(dnr I2020/02739)
Oskarshamns
kommunoch det lokala näringslivethar tagit del av Trafikverkets
inriktningsplaneringinför kommandepropositionom transportplanför 2022-2033(37).
Vi lämnarföljandeyttrandesom ävengår i linje med RegionKalmar länsyttrande.

Övergripande
Transportpolitikensövergripandemål är att säkerställaen samhällsekonomiskt
effektiv
och långsiktigthållbartransportförsörjningför medborgarnaoch näringsliveti hela
landet.Därförbör kommandenationellatransportinfrastrukturplan
fokuseraspå att
utjämnade stora regionalaskillnadernasom hittills inrymts och förstärktsi tidigare
planer.
Budgetenkopplat till ny transportplanmåsteanslåsmedminst+20% samtmed en
separatfinansieringav nya stambanor.Regionernasmöjlighet att bli en mer aktiv part i
transportplaneringen
kräverocksåökad medelstilldelningtill länsplanernadå storadelar
av det som kallasdet regionalavägnätetfortfarandepå långasträckorstår utan
mittseparering.
Problematikenmed kostnadsökningaroch fördyringarav infrastrukturinvesteringar
måstesesöver, det är ett problemsom drabbarfler parteri systemetän bara
Trafikverketsbudgetoch denstatligakassan.
Förenkla planeringsprocessen
kring cykelvägaroch mittsepareringoch åtgärdersom är
trafiksäkerhetshöjande
på redanbefintlig infrastruktur.
Sverigeskaunderhålla,värnaom och förvalta den infrastruktursomman under
decennierbyggt upp i landet.Dettafår dockinte ställas mot behovetavinvesteringar.Att
investerai ny och förbättradinfrastrukturinnebärökad säkerhetpå våra vägar.Vi kan
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minskaantaletarbetsmarknadsregioner,
implementerany teknik och skapaett mer
hållbartsamhällemed möjlighet till nyaarbetstillfällenoch en stimuleradekonomisom
följd. Utbyggnadav regionaltransportinfrastrukturmöjliggör ocksåfören strategisk
regionförstoringmedökad mobilitet och en störregeografiskräckviddför både
arbetspendling,tjänstesektoroch gods.
Oskarshamnhar ett, ur en säkerhetspolitiskhorisont,strategisktläge.Åtgärderav
beredskapskaraktär
är redani dag en del i den nationellaplanenför transportsystemet,
men de är inte tydligt utpekadeeller prioriterade.Trafikverketresonerari
inriktningsunderlagetom att det kan bli tal om bådetrimningsåtgärderoch i ett senare
skedenamngivnainvesteringar.Här vill Oskarshamns
kommunoch Gotlandlyfta vägar
och järnvägmedOskarshamns
hamnsom slutdestinationstorabetydelse.Ett särskilt
anslagvid tilldelning av medelskulle tydliggörastatensambitionsnivåför den
förmågeutvecklingsom Trafikverketskaåstadkomma.
Vi förespråkarävenfortsatt en tolvårig planperiod,en sextonårigplanperiodär svår att
överblicka.Med faktorer som densnabbateknikutvecklingeni kombinationmeden allt
mer föränderligoch komplex värld kan det vara riskabeltatt bindaupp ekonomiska
resurseri en sådanlång tidsrymd.

Vägar
Oskarshamns
kommunhar ett starkt näringsliv.Kommunenutgör en regionalkärnamed
hög andelav regionensjobb. Arbetspendlingenpå 3200 pers/dag1 in till Oskarshamnär
viktig och en förutsättningför denstoraproduktionsom näringslivetbidrar med.Med
stor produktionföljer råvaruförsörjningoch stor export ut från kommunenochvidarei
Sverigeoch till Världen.Oskarshamnstår för närmare40% av Kalmar läns samlade
2
exportvärde
. Den brutnaglobaliseringstrenden
mot mer robustaleverantörskedjorsom
nu spåskommerstärkaOskarshamnsom tillverkningsort och transportbehovet
kommer
öka. Efterfråganpå godstransporter
förutspåsävenav Trafikverketöka med drygt 50
procentmellan2017 och 20403, vilket skaparbehovav en robustväginfrastrukturtill och
från Oskarshamn.
Att upprätthållaen god standardoch byggabort sämreavsnitt och flaskhalsarpå E22
bådeinom och utanförKalmar län är viktigt för Oskarshamns
kommun.Förbifart
Söderköpingär jämteden planeradeupprustningenav E22 mellanOskarshamnoch
Västervikviktigast.
Rv37/47ingår i denregionalaplaneringen.SträckanOskarshamn-Glahytt
är prioriterad
men bör kunnatidigareläggasi planen.Etapperav sträckanär lämpliga att hanterai ett
enklareplanförfarandeoch bordekunnahanterasinom nationell pott för satsningarpå
trafiksäkerhetoch framkomlighet.Här behöverkommandeplaneringha en mer
pragmatiskhållning där enklareprojekt med stark näringslivskopplingbör kunna
prioriterasannorlunda.

1

SCB statistik2019
Tillväxtverket 2017
3
Rapport2020:186Inriktningsunderlaginför transportinfrastrukturplaneringen
för perioden2022 2033
och 2022 2037
2
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Järnvägen
Anslutningenav Stångådals-ochTjustbanantill Linköpingsstationmåstefortsatt
bevakasoch förutsättsav Oskarshamns
kommungesen bibehållenlösning i kommande
planeringav stationsområdet.
Enny stationför ett nytt stambanenät
skaplacerascentralt
i Linköping.
Oelektrifieradejärnvägarskaparminskatincitamentför företagsetablering
av
järnvägsgods.Kraven på klimatneutralatransporterär genomgående.
Önskemålfinns
från näringsliveti Oskarshamns
kommunom att öka transporterav godspå länets
regionalajärnvägarmenbristernai elektrifieringenär ett hinder.Det är därför viktigt att
ävenbehovenav elektrifiering av befintligt järnvägsnätsker parallellt med
elektrifieringslösningarför väginfrastruktur.
Även Oskarshamns
kommunönskarvaradel i utvecklingenav alternativalösningarför
elektrifiering av järnvägi kombinationav batteridrift.
Det är av stor vikt att finansieringenav ERTMS-införandetprioriterasför samtligabanor
i Sverige.Ett införandeav ERTMS på svenskastomnätetoch det utvidgadenätetär
bindandeenligt EU-förordningen 1315/2013.
För en ökad resiliensoch redundansavseendetransportertill och från hamnenur ett
säkerhetspolitisktläge behöverjärnvägentill Oskarshamnvidmakthållasoch utvecklas.

Hastighetsöversyn
På det regionalavägnätetsker just nu en oroandehastighetsnedsättning.
Trafikverket
bedömertrafiksäkerhetsrisken
på nuvarande90 km/h vägarsåpassstor att en
hastighetssänkning
till 80 km/h väntarpåi stort settalla berördavägar.Dettaär beslut
som främstdrabbarlandsbygden.Hanteringenavnuvarande90 km/h vägarmåste
handläggaspå annatsätt för att inte underlång tid fastnai lågahastighetermed dålig
tillgänglighetsom följd. Oskarshamns
kommunanseratt det bör skeen utredningav
varje delsträckamed olycksstatistikoch hastighetsefterlevnad
som grundi kombination
med exempelvisvariablahastighetskyltaroch viltstängsel.Detta är i grundenen fråga om
möjlighetertill arbeteochtillgänglighet och det berörsåvälprivatpersonersom länets
näringsliv.Översynav reglernaoch ökademedeltill länsplanernamåstetill för att kunna
hanteradennafråga.

BRT
Somen viktig koppling till diskussionernaom att äveninfrastrukturenskabidra till
målenom jämlikhet i transportsystemet,
fördelar för klimatet och minskadeutsläppser
Oskarshamnmed sin storainpendlingen stor potentiali det pågåendearbetetmed Bus
RapidTransitstråklängsmedlänetskust. Avsaknadenav järnvägi kombinationmed
storadagligatrafikrörelserpå sträckangör att en kompletterandebusstrafiklösning
behövsför orternalängsE22. Ett BRT-stråkskafungerastrukturbildandeoch vara en del
i bådesamhällsutvecklingen
på orten såvälsom en kuggei kollektivtrafiksystemet.
För Oskarshamns
del är fler av länetsabsolutstörstaarbetsplatserinom räckhållför en
väl avvägdplaceringav en BRT-station.Detta gäller såvälmans-som
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kvinnodominerandearbetsplatser.Sjukhuseti Oskarshamnär en målpunktför många
samhällsbetalda
resor.
Avsätt särskildamedelför ökadoch förbättradkollektivtrafik på väg i områdenutan
järnväg!

Hamnen
4
Ett av dennationellagodstransportstrategins
syftenär att främja en överflyttning av
godstransporter
från väg till järnvägoch sjöfart. I dagsker trots en tydlig viljeinriktning
bara1/3 av alla transporterper ton/km via sjöfarten5. Oskarshamnmedsin TEN-T hamn
har alla möjligheteratt vara en del i utvecklingenav multimodalatransportlösningaroch
godsöverföringfrån väg till andratransportslag.

Med en utveckladväg och järnvägsinfrastrukturoch en lokal satsningpå en logistikpark
kan ett intresseratoch framåtsiktandelokalt näringsliv göraOskarshamns
hamntill en
viktig bidragandespelarei utvecklingenav näringslivetstransporter.I dag är hamnenen
självklar del i den regionsamverkan
som Gotlandkännermed Sydsverige.
Det behövsmer adresserade
medeltill infrastrukturlösningarsom kan få näringslivetatt
lättarevälja sjötransportoch järnvägsom alternativtill vägtransporterna.

4
5

Nationell godstransportstrategi
Rapport2020:16,Trafikanalys2020

