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Yttrande - Remiss: Trafikverkets Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, dnr KS 2021-343. 
I2021/02884 och TRV2021/79143  
 
Laxå kommun lämnar följande yttrande:  
Laxå kommun konstaterar med tillfredställelse att Trafikverket vidtar åtgärder för att rusta 
upp Västra stambanan. Laxå är en stationsort och är beroende av en fungerande 
arbetspendling, i första hand i stråket Örebro-Skövde.  
 
Det pågående projektet med ombyggnaden av Laxå bangård är naturligtvis något som är 
efterlängtat i Laxå kommun och som nu äntligen ser ut att kunna förverkligas.  
 
Vi saknar dock att den så kallade flaskhalsen på Västra stambanan mellan Alingsås och 
Göteborg inte är med i planen. En fyrspårslösning mellan Alingsås och Göteborg skulle 
medföra en betydande kapacitetsökning för person- och godstrafik för hela Västra 
Stambanan och borde därför ses som en mycket viktig nationell infrastruktursatsning som 
ska prioriteras i närtid.  
 
På sidan 19 står det att det den nödvändiga utbyggnaden av laddinfrastruktur ligger utanför 
planförslaget och på sidan 124, 7.5.2, framkommer det att Trafikverket har redovisat 
rekommendationer för utbyggnad av laddinfrastruktur. Det visar på vikten av att den 
samordning med berörda myndigheter som Trafikverket avser att ta initiativ till sker 
skyndsamt och med tillräckliga resurser.  
 
En laddinfrastruktur för lastbilstransporter där laddstationer kombineras med elvägar skulle 
få stor betydelse för klimatet och kan antas förverkligas betydligt snabbare än utbyggnad av 
järnvägskapaciteten för gods.  
 
Vi vill också peka på den situation som regelbundet uppstår varje vinter på E20 vid de backar 
som finns mellan Laxå och Finnerödja. Den välkända Finnerödjabacken som varje vinter 
skapar stopp för trafiken, specifikt för lastbilar pga. halka och svårigheter att komma uppför 
backen i riktning österut.  
 
Även det som hände i förra veckan, 20 januari, mellan Borasjön och västerut, där en olycka, 
väderleken och den enfiliga vägen gav upphov till totalt stopp i trafiken. För vissa bilar och 
lastbilar innebar detta att de blev stillastående i många timmar. 
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Laxå kommun skulle vilja att Trafikverket utreder möjligheten att bygga om denna del av 
E20, mellan Borasjön och Finnerödja,  så det ger möjlighet för två filer i båda riktningarna. 
 
 
 
 
Bo Rudolfsson (KD) 
Kommunstyrelsens ordförande Laxå kommun 
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