
Referens 

~'& Emil Hesse 

• 9~, 
REGIONFÖRBUNDET 

JÖNKÖPINGS LÄN 

Förslag till beslut- fastställande av Regional 
transportplan för J ön köpings län 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Regionstyrelsen fåres lås besluta i enlighet med upprättat forslag: 

Att fastställa Regional transportplan for lönköpings län 2014-2025 
Att tillsammans med berörda aktörer aktivt arbeta for en utveckling av länets 
regionala järnvägar vilket innebär att det infår nästa planeringsomgång ska 
finnas ett tydligt underlag for vilka åtgärder som ska genomforas och hur 

dessa ska finansieras. 

Bakgrund 
I transportplanerna for perioden 2010-2021 fanns inga planerade 
järnvägsinvesteringar i lönköpings län. Mot bakgrund av ambitionerna i det 

regionala trafikforsörjningsprogramrnet och behovet av mer godstrafik på järnväg var 
det naturligt att lyfta fram och prioritera järnvägsåtgärder i arbetet med planerna for 

åren 2014-2025. 

I den nationella planen som beslutades av Regeringen i april 2014 återfinns åtgärder 
både på lönköpingsbanan (samtidig infart och höjd hastighet) och på Y:et, Vämamo

Vaggeryd-lönköping/Nässjö (fjärrstyrning och höjd hastighet) parallellt görs på 
denna sträcka åtgärder på två mötesstationer vilket finansieras genom med- och 
samfinansiering. 

Dessa åtgärder är mycket angelägna men otillräckliga om exempelvis målen i 

trafikförsörjningsprogrammet ska nås. 
Ytterligare åtgärder på både lönköpingsbanan och Y:et har diskuterats vilket 
beskrivs i det positionspapper som Regionforbundets styrelse beslutade om våren 

2013 , R27712. 

För att tydligt markera vikten av ytterligare järnvägsinvesteringar i lönköpings län 

har Regionforbundet i den Regionala transportplanen avsatt 300 miljoner kronor for 
samfinansiering av järnvägsinvesteringar, medlen finns tillgängliga under perioden 

REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN 

Postadress: Box 255. SE·551 14 Jönköping l Besöksadress: Västra Storgatan 18 A 

Tel: 036·10 75 571 Fax· 036·10 20 161 E-post: reglonforbundet@regionjonkoping.se 
www.regionjonkoping.se 

Datum 

2014-05-08 

Beteckning 

Antal sidor 

1(2) 



Referens 

~~ Emil Hesse 

• ~, 
REGIONFÖRBUNDET 

JONKÖP NGS LÄN 

2020-2025. Dock fmns det ingen motsvarande åtgärd eller fmansiering i den 

nationella plan vilket innebär att det i planerna råder en obalans och otydlighet i 
finansieringen av ytterligare järnvägsinvesteringar i lönköpings län. 

För att konkreterisera vilka åtgärder som ska göras i nästa etapp på dessa banor har 

Traflkverket, i samverkan med berörda aktörer, under våren 2014 startat arbetet med 
två parallella studier så kallade åtgärdsvalsstudier. 

Resultatet av dessa studier kommer vara ett viktigt underlag i arbetet med att forma 

den fortsatta utvecklingen av de regionalajärnvägarna i lönköpings län. 

Inför framtagandet av kommande transportplaner måste det på ett strukturerat sätt 
skapas en bild av vilka åtgärder som ska genomföras i nästa etapp samt hur dessa ska 

finansieras, där samfinansieringen från den regionala transportplanen är en viktig 

komponent och en tydlig viljeinriktning från länet. 
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