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Medlemsmötet för stambanan.com i Alvesta den 31 mars.
Följande redovisningar presenterades

- Inledning /Göran Svärd se här
- En ny generation järnväg/Peter Uneklint Trafikverket, se här
- Region samverkan syd - prioriterade objekt/ Göran Svärd och Robert
Olesen Region Kronoberg, se här

- Samhällsekonomi och kostnad etapp Lund-Hässleholm och etapp
Linköping-Gripenberg/Patrik Sterky Kreera, se här
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SJ Chefen prioriterar Malmö Stockholm
läs här
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SJ-chefen vill forcera
höghastighetsbanan MalmöStockholm
Regeringen bör skynda på utbyggnaden av en
höghastighetsbana Malmö-Stockholm så att den blir klar redan
2030. Där finns en betydligt större potential att locka resenärer
från flyg till tåg än på sträckan Göteborg-Stockholm.
Det säger SJ-chefen Crister Fritzon i en intervju med
Sydsvenskan och HD.
Erik Magnusson

FÖLJ SKRIBENT

– Vi vill att regeringen forcerar utbyggnaden av en höghastighetsbana
Malmö-Stockholm. Vi ser att den sträckan har störst potential för ökat
tågresande, säger SJ-chefen Crister Fritzon.
Bild: Erik Magnusson

Det går bra för SJ just nu. Det statliga järnvägsbolaget har ökat
sin vinst tre år i rad, något som gör att SJ-chefen under de
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Regeringens direktiv till åtgärdsplan
2028-2029
läs sammandraget här
vill du läsa hela direktivet läs här

Faktablad

Näringsdepartementet

Mars 2017

Direktiv till åtgärdsplanering – nästa steg
mot en ny nationell infrastrukturplan
Regeringen beslutade den 23 mars 2017 om direktiv till åtgärdsplanering. Det innebär att Trafikverket fått i uppdrag att ta fram ett
förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling
av transportsystemet för perioden 2018–2029. Den ekonomiska
ramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 622,5
miljarder kronor under perioden, vilket är drygt 100 miljarder mer
än nu gällande plan. Trafikverket ska senast den 31 augusti 2017
föreslå hur dessa medel bör fördelas på åtgärder för utveckling
och vidmakthållande av transportinfrastrukturen. Parallellt ska
länsplaneupprättarna ta fram förslag till trafikslagsövergripande
länsplaner för regional transportinfrastruktur.

De transportpolitiska målen
är utgångspunkten
I oktober 2016 presenterade
regeringen infrastrukturpropositionen Investering i framtiden - innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling med förslag till ekonomiska ramar och inriktning för
en ny nationell plan. I åtgärdsplaneringen identifieras sedan
de åtgärder som bör prioriteras i planen. I redovisningen
ska Trafikverket lämna förslag
till hur de ekonomiska ramarna för vidmakthållande järnväg,
vidmakthållande väg respektive utveckling av infrastrukturen bör fördelas på olika typer
av åtgärder och specifika investeringsobjekt. De transportpolitiska målen, de transportpolitiska principerna, fyrstegsprincipen
och ett trafikslagsövergripande
synsätt ska vara utgångspunkt

för Trafikverkets analyser och
förslag till åtgärder. Riksdagens
kommande ställningstagande
om ett sektorsmål för transportsektorns utsläpp av växthusgaser
ska också vara en utgångspunkt
för uppdraget.
Prioriterade utmaningar
Trafikverket ska redovisa hur
planförslaget beaktar de prioriterade utmaningar som beskrivs

i regeringens infrastrukturproposition.
Klimatet – Regeringens klimat-

politik innebär att Sverige ska
vara ett föregångsland i klimatarbetet och bli ett av världens
första fossilfria välfärdsländer.
Transportsektorn måste bidra
genom effektivisering och övergång till förnyelsebara drivmedel, inklusive el.
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Nästa medlemsmöte den 27 oktober 2017 i Hässleholm kl.
10-12. Välkomna!

