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Nationell och internationell 

tillgänglighet

Snabb utbyggnad av nya stambanor i ett sammanhållet system

Lokaliseringsutredningar görs för alla delar av det nya 
stambanesystemet

Utbyggnaden samordnas med förbättringar av anslutande 
banor

Utbyggnad av dubbelspår på hela Västkustbanan snarast 
möjligt



Sammanknutet Sydsverige

Funktionaliteten i hela järnvägssystemet måste 

säkerställas och kapacitetsbrister åtgärdas

Satsningar på utveckling av region- och 

lokaltågstrafiken måste möjliggöras genom 

statliga infrastrukturåtgärder

Tilldelningen till länsplanerna behöver öka



Konkurrenskraftiga och 

hållbara godstransporter

Omvärldsförändringar måste beaktas i utvecklingen av 

Sveriges infrastruktur

I TEN-T-nätet behöver kapaciteten säkerställs och 

flaskhalsar undanröjas

Kapacitetshöjning i Öresundsförbindelsens 

järnvägslandanslutningar är nödvändiga och angelägna



Några övergripande synpunkter…

• ”Lagt kort ligger” är bra, men håll tidplanen enligt gällande plan.

• Många samhällsekonomiskt lönsamma investeringar för gods- och 
persontrafikens utveckling saknas.

• Kostnadsökningar och förseningar är en stor utmaning.

• Staten behöver ta ett samordnande ansvar för att säkra 
kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen.

• Påbörja lokaliseringsutredning för en fast förbindelse Helsingborg–
Helsingör. 



Medel behövs för att…

 Samtliga beslutade åtgärder i gällande plan 
genomförs i enlighet med den tidplan som anges 
i denna.

 De åtgärder som lyfts fram i de Sydsvenska 
prioriteringarna inryms i planen.

Utöver investeringar i Trafikverkets förslag är 
följande satsningar särskilt angelägna: 

• Skånebanan; dubbelspår Hässleholm–Kristianstad
• Kust- till kustbanan; dubbelspår Växjö–Alvesta
• Västkustbanan; Halmstad C, ny omloppsnära 

uppställningsbangård
• Jönköpingsbanan; station A6/Ryhov, tretågsstation 

Forserum
• Stångådals- och Tjustbanan
• E22; genomfart Mönsterås
• Blekinge Kustbana; Karlshamns–Sölvesborg, ny järnväg



Transportinfrastrukturen måste tillföras mer medel för att möta en växande 
befolkning och omställningen till ett hållbart samhälle.

Nya stambanor ska planeras som ett sammanhållet system och byggas ut i snabb 
takt. Utbyggnaden bör finansieras utanför den nationella planens ramar.

Det är angeläget att ekonomiskt utrymme tillskapas så att nya viktiga åtgärder för 
utveckling och vidmakthållande av järnvägs- och vägnätet kan inrymmas i 
planen.

Regionsamverkan Sydsverige vill betona att:
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