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Förslag till Nasjonal transportplan 2014 - 2023

Inledningsvis anser lånsstyrelsen att det firviktigt att såvfilregionala som nationella
svenska myndigheter med nationellt eller regionalt utvecklingsansvar som geografiskt
grånsar mot Norge fåxmöjlighet att yttra sig över fdrslaget till Nasjonal Transportplan.
Ldnsstyrelsen fick via Arjeplogs kommun kånnedom om att det fanns möjlighet att yttra
sig över ovanstående fdrslag.

Länsstyrelsens synpunkter
Lånsstyrelsen våljer att koncentrera sitt yttrande till de två gråns(5verskridandekopp-
lingarna mellan Norrbotten och nord Norge via Ofotbanan/Malmbanan samt Riksvåg
(Rv) 77 (Norge)/95 (Sverige) som har betydande brister. Trafikverket ansvarar fdr
finansiering av åtgårder på Malrnbanan medan Lånsstyrelsen Norrbotten ansvarar för
investeringsåtgårder på Rv 95 via Lånstransportplan for Norrbottens lån.

I den av Trafikverket nyligen uppråttade åtgårdsvalsstudien fdr kapacitetsåtgårder på
Malmbanan/Ofotbanan görs bedömningen att omfattande investeringar år nödvåndiga
och dubbelspårsutbyggnad mellan Narvik och Kiruna år den åtgård som uppfyller mål-
såttningen på ett tillfredsstållande sått. Om åtgården inte genomfors innebår det myeket
stora uteblivna samhållsnyttor. Lånsstyrelsen delar denna slutsats till fullo. 1Lånstrans-
portplanen betonar vi också tydligt vikten av en god standard på Rv 77195mellan våra
två lånder. Lånsstyrelsens tydliga uppfattning med hånvisning till nedanstående motiv
år dårfor att:

Kapaciteten på Ofotbanan måste såkerstållas genom att snarast påbörja dubbel-
spårsutbyggnad.
Riksvåg 77195måste få en enhetlig standard inom planperiodens inledande år
genom att bygga bort flaskhalsen vid passagen av Tjemfjellet.

Motiv
Norrbottens lån år ett geografiskt mycket stort lån med ett mycket glest våg- och jåm-
vågsnåt som binder samman våra lånder dår det stora avståndet mellan lånets två viktiga
öst-våstliga kopplingar Rv 77/95 och E10/0fotbanan/Malmbanan innebår att en hög
funktionalitet måste såkerstållas.

Nåringslivsutvecklingen på Nordkalotten har de senaste åren varit mycket positiv och
det finns en tydlig potential till fortsatt kraftig utveckling inom flera nåringsgrenar. Sår-
skilt tydlig har denna utveckling varit inom gruvnåringen dår brytningsvolymerna av
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framfbralitjårnmalm kommer att öka mycket kraftigt det nårmaste åren och kan fdrvån-
tas fortsåtta 6ka ytterligare. Dessa ökade brytningsvolymer inom gruvnåringen kommer
i huvudsak att transporteras via Malmbanan/Ofotbanan fbr utskeppning från Narvik.
Utöver detta så fOrvAntasåven Övrigjårnvågstrafik fcirsåvål gods som persontrafik att
öka. I Nasjonal transportplan poångteras fivenvikten av tikadejltrnvågstransporter såvål
från Narvik med bland annat fisk som till Narvik från södra Norge med bland annat
livsmedel och insatsvaror.

Uterverutvecklingen inom gruvnåringen så år det tydligt att nåringslivets internationella
strukturer, samarbete och affårer blir alitmer viktiga fdr konkurrenskraften, inte minst
mellan länderna på Nordkalotten.

Lånsstyrelsen anser därfiir att transportplanen innehåller helt otillråckliga åtgårder på
Ofotbanan fciratt kunna svara upp mot dagens och den fbrvåntade och önskade utveckl-
ingen av järnvågstransporter mellan våra lånder.

Rv 77195år enligt oss ett mycket viktigt strategiskt tvårstråk ftir godstrafik, arbetspend-
ling och turism. Det visar sig också i det mångåriga engagemang som funnits bland
framförallt kommunerna långs den så kallade Barents road som sträcker sig från Bodö
via Arjeplog, Haparanda/Tornio, Salla till Murmansk.

Rv 77/95 har idag en relativt acceptabel och enhetlig standard med undantag av sträck-
ningen på ca 3 km fiirbi Tjernfjellet. Den mycket bristflilligastandarden på denna
stråckning innebår en allvarlig flaskhals som omöjliggörvissa typerav transporteroch
som innebår att många tunga transporter våljer alternativa transportvågar. Detta trots att
Rv 77/95 år den betydligt kortaste vågsträckan mellan stora delar av Nordland och
Norrbotten/Våsterbotten. En situation som innebår en minskad konkurrenskraft fbr vårt
nåringsliv och en ökad belastning på miljön.

Beslut
Beslut i detta årende har fattats av landshövding Per-Ola Eriksson med utredare Jimmy
Bystedt som ftiredragande.I den slutliga handläggningen har kommunikationsdirektör
Bo Erik E blo deltagit.
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