MISSIV
2013-08-19
Förvaltningsnamn
Avsändare

1(1)

LJ 2013/ 1009

Landstingsstyrelsen

Remissyttrande över förslag till regional
infrastrukturplan för Hallands län 2014 - 2025
Landstinget i Jönköpings län har av Region Halland beretts tillfälle att yttra sig
över ovan rubricerade ärende.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna bifogat yttrande som svar till Region Halland.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Carl-Johan Sjöberg
Trafikdirektör

REMISSVAR
2013-08-19
Jönköpings Länstrafik
Carl-Johan Sjöberg
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Region Halland
Box 517
301 80 Halmstad

Remissyttrande över förslag till regional
infrastrukturplan för Halland 2014-2025,
RS 130045
Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle att yttra sig över Region Hallands
förslag till Regional infrastrukturplan för åren 2014-2025. Remissyttrandet
begränsas till de länsöverskridande stråken mot Halland.
I dokumentet beskrivs bland annat sju stycken stråk varav stråken VarbergUllared-Smålandsstenar-(Jönköping) och Halmstad-FalkenbergJönköping/Nässjö-(Stockholm) berör Jönköpings län.
Region Halland förespråkar medelstilldelning så att banan mellan Halmstad och
Nässjö kan rustas upp för att minska restiden och öka resandet. Genom åtgärderna
finns en potential för ökad integrering mellan Halland och angränsande region.
Syftet är att förbättra möjligheterna till en hållbar arbetspendling.
En förbättrad infrastruktur på järnvägssidan underlättar för framtida
trafiklösningar med attraktivare tågtrafik på sträckan Värnamo-Halmstad, vilket i
sin tur ger en alternativ resväg för länet till Malmö-Köpenhamnsregionen.
Landstinget i Jönköpings län har inget att erinra gentemot de presenterade
åtgärderna i Hallands regionala infrastrukturplan.

LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

Håkan Jansson
Ordf landstingsstyrelsen

Jönköpings Länstrafik
Västra storgatan 18 A
Box 372
551 15 Jönköping

Telefon
E-post
Hemsida

Agneta Jansmyr
landstingsdirektör

039-39 55 00
lanstrafiken@jlt.se
www.jlt.se

Plusgiro: Bankgiro: 815-3082
Orgnr:
232100-0057
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TJÄNSTESKRIVELSE

Regionkontoret
Jeanette Larsson, Avdelningschef
Avdelning Infrastruktur
0722-44 79 87

Datum
2013-05-23

Diarienummer
RS130045

Regionstyrelsen

Förslag till remissutgåva Regional infrastrukturplan
för Halland 2014-2025
Förslag till beslut
Regionstyrelsen skickar ut förslag till Regional infrastrukturplan för Halland
2014-2025 på remiss.

Sammanfattning
Region Halland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till
trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur ”regional
infrastrukturplan) 2014-2025 för Halland. Regionkontoret har upprättat ett förslag
som föreslås skickas ut på remiss.

Bakgrund
Regeringen gav den 20 december 2012 Region Halland i uppdrag att upprätta ett
förslag till trafikslagsövergripande länsplan för perioden 2014-2025. Den preliminära
ekonomiska ram Halland ska arbeta utifrån är 1 138 miljoner kronor för hela
perioden.
En viktig utgångspunkt är att gällande regional plan 2010-2021 ska genomföras. I det
statliga direktivet framgår bland annat att fyrstegsprincipen ska vara vägledande och
användning av befintligt transportsystem bör optimeras före nybyggnation.
Förslaget har tagits fram under vinter/våren 2013 i en process där kommundialoger
genomförts. En referensgrupp med tjänstemän från alla kommuner och
Hallandstrafiken har deltagit i arbetet och avstämningar har gjorts i Chefsgrupp
Halland och kommunberedningen. En dialog har även förts med grannregioner.
Regionkontoret har upprättat ett förslag till Regional infrastrukturplan för Halland
2014-2025. Förslaget ska nu skickas ut på bred remiss. Yttrande ska vara inkomna
till Region Halland senast den 18 september 2013.

Ärende 5
RS 2013-06-26

Planförslagets miljökonsekvenser har identifierats, beskrivits och bedömts i en
miljökonsekvensbeskrivning som biläggs planförslaget.
Den Regionala systemanalysen 2008 som är ett planeringsunderlag har uppdaterats
och medföljer i remissutskicket.
Regionkontoret

Catarina Dahlöf
Regiondirektör

Jörgen Preuss
Biträdande regiondirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Regionala utvecklingsdelegationen §§ 100112
Tid:

2013-08-26 kl. 13.00-14.30

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 108
Dnr
LJ
2013/
1009

Remiss - Regional infrastrukturplan för Halland
Landstinget i Jönköpings län har av Region Halland beretts
möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade ärende.
Beslut
Regionala utvecklingsdelegationen föreslår
landstingsstyrelsen besluta
att godkänna yttrandet som svar till Region Halland.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Lena Bohman Hjelmstedt
Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Anneli Andersson

Jarl Karlsson

