
 
 

 

 

 

         Pressmeddelande 

 
 

Uppskjutna investeringar i vägar och järnvägar är ett hot 

mot Norrbottens utveckling 
 

Norrbotten kommuner har lämnat in ett yttrande på Trafikverkets inriktningsunderlag 

2022/2033, 2022/2037 

 

Trafikverket har i sitt underlag förslagit att inriktningen ska vara att i första hand underhålla 

det som redan existerar och skjuta på investeringar som exempelvis att bygga ut hela 

Norrbotniabanan hela vägen till Luleå. Konsekvensen av förslaget blir också att behövlig 

kapacitetsförstärkning på Malmbanan skjuts framåt. 

- Det är inte acceptabelt att investeringar skjuts upp, eftersom brister i väg- och 

järnvägsnätet riskerar att bli ett stort hinder för Norrbottens utveckling och för den 

gröna klimatomställningen för näringslivet. Utbyggnad av järnväg är viktig både för 

att transportera gods och människor, säger Claes Nordmark, ordförande Norrbottens 

Kommuner. 

 

- Jag vill med kraft markera att bristande ekonomiska resurser inte får medföra att 

trafiksäkerheten ska upprätthållas genom hastighetsesänkningar på det statliga 

vägnätet” säger Claes Nordmark, ordförande Norrbottens Kommuner. 

 

Inriktningsunderlaget tar liten hänsyn till att Norrbotten är glest befolkad och har många 

hushåll som saknar alternativ till kollektivtrafik och därmed är beroende av bilen. I förslaget 

finns höjda skatter på fossila bränslen i syfte att ändra människors beteende vilket skulle 

drabba många i Norrbotten ekonomisk då det saknas både alternativa transporter och 

laddinfrastruktur för elbilar. 

 

- En stor brist i underlaget från Trafikverket är att prognosen utgår från att befolkningen 

ska minska i länet och den tar inte alls hänsyn till de enorma investeringssatsningar 

som är på gång, att länet har stora godsflöden samt landgräns mot både Finland och 

Norge vilket innebär stora och eventuellt ökande transporter genom länet, säger Claes 

Nordmark. 

Inriktningen behöver också bättre lyfta Regionala flygplatser i ett län med stora avstånd vilka 

är avgörande för exportindustrins behov av utrikesresande, samt samhällets förmåga till skydd 

och beredskap. 

 

För mer information: 

  Claes Nordmark, mobil 070 - 234 24 27 

 

 


