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Yttrande Fiirslag till nationell plan fiir uansportsystemet 2018-2029
Materialet ar omfattande med en budgetram pil 622,5 miljarder kronor och omfattar
atgarder ftjr att underkitta den statliga infrastrukturen och utveckla vzigar och jiirnvzigar
samt sjdfart och luftfart.
FN har med sikte pi 2030 antagit nya globala mil for ett hellbart samhlille- Agenda
2030- som definierar hillbar utveckling.
Trafikverket har i sin plan utgitt fran att en god tillgiinglighet iir ntjdvlindig fdr ett hellbart samhiille.
Fdrslaget

till nationell plan

arbetas fram i den s.k. flrstegsprincipen och iir viigledande

i

Trafikverkets arbete fcir att siikerstiilla effektiva och hAllbara ldsningar. Den metoden
anvAnder iiven Trafikverket i de regionala transportplanerna.
Nationella Transportplanens syfte:

.
.
o
o

De transportpolitiska

Aterstlilla och utveckla jZirnvZigens funktionalitet
Friimja slikra och funktionella vlgar frin viig till j?irnvlig och sjcifart
Bidra till fungerande och hillbara milj6er i stAderna och erbjuda en grundliiggande standard

o
r

milen ska nis

pi

landsbygderna

Minska transportsektorns milj6piverkan utifrin den nationella planens roll
Skapa fcirutsAnningar fro att utveckla morgondagens transportsystem.

Jiirnvdgar
Behovet av underhill och en fcirbiittrad funktion av jiirnviigssystemet air stort. Bristen p6
punktlighet, avveckling av ligtrafikerade banor, gamla signalanlliggningar, kapacitets-

brist m.m. maste snaras Atgiirdas om antalet tigresor eller person och gods transporter
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ska kunna okas. Trafikverket s egen rapport visar att 60 miljoner tigresor flrligen

bort

viiljs

pi grund av osdkerhet om tiget iir i tid eller om tAget dverhuvudtaget kommer.

De investeringar som planeras att pibcirjas och fZirdigstiillas under perioden ser vi positivt p6, siirskilt viktigt for denna region iir satsningen av sheckan Umei- Skelleftei.

Sfackan ser vi som en bdrjan pi den b6de efterllngtade och utlovade Norr Botniabanan. Inlandsbanans betydelse fcir regionen dr stort men kdver stora inversteringar fdr att
kunna fylla sin funktion som ett nav for bide gods och persontransport.

Hillbara stadsmiljtier
Satsning

pi kollektirtrafrk

och slikra cykelviigar frZimjar hillbara miljoer samt en for-

biittrad hiilsa. Ftirutsathingar miste skapas inte bara i stiider eller pi stdrre tiitorter fijr
att kollektivtrafiken ska fA okade andelar av transportsystemet. Atgiirder att skapa
stdrre trafiksakerhet i vagnatet iir att bygga siikra cykelstrik, iiven l6ngt utanf<ir de storre
tAtorterna.

Nollvision
Nollvision som Trafikverkets ledstjiirna har varit en viktig del av de transportpolitiska
milen. Ingen ska dodas eller skadas allvarligt i trafiken och Trafikverket shevar efter att
utforma ldsningar som skyddar trafikanterna.
Ratt hastighet iir ofta en fdrutsattning fdr att minska antalet dddade och skadade i trafiken, men kvalitdn

pi viigar bidrar

ocksA

till olyckor. Att

enbart minska hclgsta

tillitna

pi viigarna i st?illet fdr att underhilla och forbattra vligkvaliten fungerar inte.
Viigunderhillet maste fdrbiittras iiven i de regioner som iir ligt trafikerade. Underhillet

hastighet

lir ofta eftersatt i inlandet och minga olyckor kan undvikas om viigstandarden fdrbatf

ras. Det ar inte enbart privatbilismen som iir beroende av
bhttre vegstandard, utan det av samhiillet si viktiga funktioner sAsom rbddningstjiinst,
ambulans, polis etc. lir mycket beroende av att f?irdas pi trafrksZikra vligar.
SamhAllsutveckling
Skapandet av ett effektivt och hallbart transportsystem och ge fdrbiittrade miijligheter

fdr individer och niiringsliv prioriteras av regeringen diir bl.a. att transportsystemet ska
stallas om till ett av vZirldens f6rsta fossilfria viilftirdsliinder iir mycket viktigt, men fijrutsettningar och 6kad tillgiinglighet till alternativa drivmedel miste frnnas.

Ett inkluderande samhiille
Alla ska ha tillgang till transportsystemet och infrastrukturen ska bidra till ett samhalle
dlir allas rlitt till tillgiinglighet vdrnas. Infrastrukturen maste ftjrbattras fdr att manniskor
med olika forutsiittningar ska kunna nyttja det system som finns.
Satsningar

pi kollektivtrafik, cykel och ging

har stor betydelse fdr att alla ska kunna

anvanda transportsystemet, oavsett kctn, 6lder eller ekonomi. Samhiillet meste iin tydli-

gare skapa fdrutsattningar se att kollektivtrafiken kan 6ka. Det kan ske med tryggare

hillplatser, tatare trafik,
samordning av olika trafikslag, bhttre bltespunkter.
Att tillskapa siikra hellplatser lir fdr kommunerna mycket kostsamma och trafikverket
borde ta ett stcjne ekonomiskt ansvar speciellt pe stdrre vAgnat t.ex. Europa viigar.

Sammanfattning
Vilhelmina kommun stiiller sig bakom fiirslaget till Nationell Transportplan 20182029, men pipekar att ftirbdttrat underhill pe vAgnarct lven vid ligtrafikerade omriden
och en iikad satsning pi jiimviigsnatet friimst Norr Botnia banan och Inlandsbanan
miste prioriteras fdr en dkad tillviixt och tryggare samhiillsutveckling.

VILMLMINAKOMMI.JN
Kommunstyrelsen
tl ' .L.\-a
t .<' t
ttn

guttw

(/-/(--'

Mikael Osterberg
Kommunstwelsens ordftirande

6t#!k
Kommunchef

