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Inriktning av väg- och järnvägsplaneringen perioden 1994-2003
En ny sk planeringsomgång pågår för byggande av vägar och järnvägar under perioden
1994-2003. Vägverket ska upprätta en nationell och sju regionala väghållningsplaner.
Parallellt med detta ska förslag till länstrafikobjekt tas fram. Den nationella planen godkänns
av regeringen och de regionala planerna av Vägverkets styrelse. LTA- planerna fastställs av
respektive länsstyrelse.
På motsvarande sätt ska Banverket upprätta förslag till planeringsperioden. Stomnätsplanen
godkänns av regeringen.
Riksdagen har uttalat att riksdagens och regeringens inflytande över
investeringsplaneringen måste stärkas. Man har begärt ett beslutsunderlag som gör det
möjligt att på ett tillfredsställande sätt besluta om övergripande politiska överväganden.
Regeringen ska därför för riksdagen redovisa ett underlag som gör det möjligt att tydligare
överblicka hur infrastrukturen och transportsystemet som helhet påverkas av en föreslagen
investeringsinriktning. Av underlaget ska framgå vilka avvägningar mellan olika delmål i
riksdagens trafikpolitiska beslut 1988 såsom effektivt resursutnyttjande, miljöhänsyn,
trafiksäkerhet och regional balans som förslagen innebär.
Vägverket och Banverket har nu redovisat sina uppdrag till regeringen.
Vägverkets redovisning består av en sammanfattning, en huvudrapport samt en
miljökonsekvensbeskrivning. Sammanfattningen med följebrev jämte ett informationsblad
"Aktuellt om gator och trafik" med kartor och viss kompletterande text bilägges. Aktuellt om
gator och trafik har också sänts till kommunernas gatukontor/tekniska kontor (motsv).
Banverket redovisar tre alternativa inriktningar: regional balans, tillgänglighet/miljö och
koncentration. Banverkets rapport jämte följebrev bilägges. Ytterligare exemplar kan
beställas (köpas) med bifogad beställningsblad.
En proposition om infrastrukturinvesteringarna har aviserats till månadsskiftet februarimars 1993. Efter ett riksdagsbeslut i juni kommer verken att ange de slutliga ramarna för
planeringsarbetet varefter de regionala planerna och LTA-planerna utarbetas. Samtliga
planer kommer att remissbehandlas samtidigt under oktober, november och december
månad varefter de slutliga besluten tas i januari 1994.
Frågor besvaras av Bengt Skagersjö, tfn 08-772 45 17. Ansvariga för planeringsarbetet är JanErik Reyier, Vägverket,
tfn 0243-753 02 och Hans Öhman, Banverket, tfn 0243-454 83.
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