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Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Remisstid 30/11 – 28/2

Planen omfattar i huvudsak:

• Drift och underhåll av nationella 

vägar och järnvägar

• Investeringar i nationella vägar, 

järnvägar, farleder och slussar

• Åtgärder för att minska 

infrastrukturens miljöpåverkan

• Medel till forskning och 

innovation
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Objekt Nationell plan
Stångådals- och Tjustbanan ”paketet”
Kust till kust
E22
Väg 25

Region Kalmar läns inspel till Nationell transportplan 2022-2033
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Sydsvenska prioriteringar (antagna i RSS styrelse)

Våra gemensamma 
prioriteringar till nationell plan 
2022-2033

1. Skånebanan; dubbelspår 
Hässleholm–Kristianstad 

2. Kust- till kustbanan; 
dubbelspår Växjö–Alvesta 

3. Jönköpingsbanan; station 
A6/Ryhov, tretågsstation 
Forserum 

4. Stångådal- och Tjustbanan; 
Mötesspår Rockneby, 
triangelspår Berga, 
delelektrifiering, ERTMS 

5. Rv 40; Ulricehamn-Jönköping, 
utbyggnad till motorväg 

6. E22; genomfart Mönsterås

7. Västkustbanan; 
Vändspårstation Kungsbacka 
inkl. partiellt fyrspår
Kungsbacka C till Kungsbacka 
Hede 

8. Blekinge Kustbana; 
Karlshamns–Sölvesborg, ny 
järnväg. 

9. Södra stambanan; Älmhults 
bangård spår 3-5 

10. Kust till kust banan; 
Stationsombyggnad 
Emmaboda 

11. Västkustbanan; Halmstad C; 
Ny omloppsnära 
uppställningsbangård 

12. Markarydsbanan; 
Mötesstation Knäred

13. Rv 26; Halmstad–Jönköping; 
mötesseparering återstående 
delar 

14. Ystadbanan; förlängt 
mötesspår Skurup–Rydsgård
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Andra utgångspunkter i förslag till yttrande

• Vi har låg tillgänglighet till offentlig och kommersiell service

• Relativt hög andel transportintensiv tillverknings- och 

skogsindustri

• Vi har betydande brister i funktionaliteten i det statliga väg- och 

järnvägsnätet, ex. har i princip ingen arbetsmarknadsförstoring 

skett sedan 1980-talet

• Det kommer med dagens medelstilldelning teoretiskt beräknat 

att ta 45-80 år att uppnå en arbetsmarknadsförstoring

• Prioritering av de regionala järnvägarna
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Sammanfattning av Region Kalmar läns synpunkter

• Beslutade åtgärder i nationell plan måste genomföras 

och det enligt tidsplan

• De nya stambanorna behöver byggas så snart som 

möjligt inklusive investeringar och direktanslutande 

regionala banor

• För att möjliggöra en utveckling i det övriga 

transportsystemet bör en alternativ finansiering för 

utbyggnaden av nya stambanor

• Region Kalmar läns ambitioner att utveckla och förbättra 

den regionala och lokala tågtrafiken kan inte realiseras
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Sammanfattning av Region Kalmar läns synpunkter

• Inga nya namngivna investeringar föreslås i Kalmar län       

eller dess närhet – arbetsmarknadsförstoring uteblir

• Region Kalmar län är i betydande grad redo att 

samfinansiera objekt i det nationella väg och 

järnvägssystemet

• E22 fyller den funktion som en kustjärnväg hade fyllt

• Satsningar på grundläggande tillgänglighet av god kvalitet i 

uteblir

• Vi ser med tillfredsställelse att Stångådals- och Tjustbanan 

har namngivits som en reinvestering överstigandes 300 

mkr för införandet av ERTMS 
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Sammanfattning av Region Kalmar läns synpunkter

• Vi välkomnar att Stångådals- och Tjustbanans brister ska 

utredas i en bristanalys

• Medelstilldelningen till de regionala planerna är otillräcklig

• Betydande belopp avsätts i nationell plan för 

samfinansiering av trafiksäkerhets- och cykelåtgärder i de 

regionala planerna, medel som bör användas för att höja 

de ekonomiska ramarna i de regionala planerna

• En jämnare fördelning av stadsmiljöavtalen måste till

• Vi är positiva till ett fortsatt fokus på miljö- och 

trimningsåtgärder som ger snabba och effektiva åtgärder
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Hur berörs Kalmar län av planförslaget?
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