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Remissutlåtandebeträffande Nationell Planför Transportinfrastruktur
FjärdeTankesmedjanär en oberoendeförening i Östergötlandsom försökertillvarata
regionensintressen.Endjuparepresentationhittar ni på vår hemsida
www.fjardetankesmedjan.se
Vi har tagit del av inriktningeni den nationellaplanenför transportinfrastrukturoch
konstateratatt väldigt lite medel allokerastill satsningarpå lokal järnvägsinfrastruktur.
En stor fråga för regionenstillväxt är hur Tjust- och Stångådalsbanan
kan rustasupp till en
strategiskregionalinfrastruktur för såvälgods- som personbefordranoch tillika fylla rollen
som effektiva matarbanort ill den kommandehöghastighetsjä
rnvägen.
Vi har aktivt deltagit i debatten sedanRegeringenformuleradesitt direktiv till Trafikverket,
den 23 mars.Vi konstateradeatt regeringensdirektiv innehöll ett nytt krav – att försöka
bedömavilka effekter på bostadsbyggandetsom satsningarpå infrastruktur kan ge. Vi
välkomnadedennainriktning och under processensgångförsökt stimuleraintresse både
från berördakommuneroch Trafikverket för att tillämpa sammastrategiför dessabanor
som Sverigeförhandlingen
tillämpat för de orter som fått anslutningtill
höghastighetsjärnvägen
– varje berörd kommunsom får en anslutninghar förbundit sig att
byggaett antal tusen bostädersom motprestation.
Dennaprincip kan enkelt överförastill de berördabanorna.Vi förstår att tiden varit knapp
för att iscensättaen sådanprocess,men, den egentligaorsakentill att fråganhamnati limbo
beror inte på möjlighetenatt göra en sådananalysutan på Östgötapolitikernasovilja – till
skillnadfrån politikerna i Kalmarlän som på alla sätt försökt hitta lösningar.Detta har tagit
sig olika utryck – allokeringav medel i Länstrafikplanen,skrivelsertill Sverigeförhandlingen,
Trafikverketm.fl.
Vi förstår fortfarande inte skälettill våra politikers ointresseför banornaoch har påtalat i
flera sammanhangderasbetydelseför att etableraen bärkraftig ÖstraGötalandregion!
Vi baserarvåra slutsatserkring betydelsenav regionaltransportinfrastrukturpå flera
forskningsrapportersom framhållerregionalinfrastruktur som det viktigasteelementetför
att få en region att växa.Vi ser effekterna av satsningari Skånesom sedan
sammanslagningen
av Malmöhusoch Kristianstadslän medvetet jobbat med frågan.
Vi vädjarnu till Näringsdepartementetatt lyfta fråganigen – hur kan satsningarpå regional
transportinfrastrukturge ossen bättre balansmellan landsbygdoch stad och hur kan sådana
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satsningarge ossett ökat bostadsbyggande
på mindre expansivaorter – ett
bostadsbyggande
som skullekunnabli mer väldiversifieratoch ge andra målgrupperän
dagensvälbärgadesstorstadsboren chanstill bostad.
Vi inser att det säkertfinns parallelleri fler regionerän den som vi nu gör osstill tolk för –
det gör fråganännu mer aktuell med tanke på dagensbostadsbristoch ett alltför ensidigt
byggandepå dyr mark som nu sker i våra stora städer.
Vi är övertygandeom att regeringenkan byggain nödvändigflexibilitet i den kommande
propositionenför att en analysav de regionalabanornasförutsättningar,med föreslagen
inriktning, kan skeunder planperiodensinledning,och därmedfå genomslagvid nästa
uppdateringom fyra år då planenskasesöver. Det är ocksåviktigt att banornaunder tiden
får det nödvändigaunderhållsom krävsför att optionen på satsningarinte skaförfaras
under utredningsperioden.
Givet våra erfarenheter- det krävsen ökad medvetenhetom de regionalabanornas
betydelseoch att regeringeni direktiv till Trafikverketger uppdraget, genomföranalysav
vilka tillväxtmöjligheterbanornager och hur de kan vara motor för bostadsbyggande
. I annat
fall riskerardennamöjlighet till tillväxtbefrämjandesatsningaratt gå förlorad. Satsningar
som dessutomöppnar för en tillväxt som ger mer balansmellan stad och landsbygdoch som
kommer våra mindre kommunertill del.
Somstöd för vårt förslagbifogasvår skrivelsetill Trafikutskottet, 2017-11-14.
Vi refererar ocksåtill slutsatsernai Naturvårdsverketsdjupstudie av våramiljömål, från
2015, samt Bostadsplaneringskommitténs
förslag, som bäggeföreslåren regional
utgångspunktför att bostadsförsörjningoch behovet av transportinfrastrukturskagå hand i
hand.
LennartAsplund
LarsBergkvist
För FjärdeTankesmedjan
www.fjardetankesmedjan.se
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