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2019/20:867 Tvärspåret mellan Arvidsjaur och Jörn
Inlandsbanan – järnvägen från Kristinehamn till Gällivare – kan spela en helt
unik roll i Sverige för både turism och ökade godstransporter. Inlandsbanan
borde rustas upp så att den fullt ut kan fylla den viktiga funktionen som ett stråk
i norr för gods- och persontrafik. Dessutom finns ett ökat intresse från Norge att
transportera mer gods genom Sverige på ett hållbart sätt. En upprustad
Inlandsbana skulle här kunna spela en mycket viktig roll. Ska detta fungera
behövs tvärbanor till och från Inlandsbanan, exempelvis tvärbanan mellan
Arvidsjaur och Jörn.
Enligt uppgift vill Trafikverket stänga tvärbanan helt för trafik och omvandla
tvärbanan Arvidsjaur–Jörn till en sluten testbana. Uppgifter gör också gällande
att ett byggbolag ensamt skulle få ta över användningen av banan. Det skulle i
så fall omöjliggöra viktig framtida trafik fram till Inlandsbanan. Detta torde gå
helt stick i stäv med intentionerna i vår nationella plan för
transportinfrastrukturen där Inlandsbanan är föremål för en funktionsutredning,
vilket innebär att Trafikverket ska utreda hur Inlandsbanan ska kunna ingå i
nästa planeringsomgång och planrevidering.
Om Trafikverket på allvar bestämmer att sträckan Arvidsjaur–Jörn ska stängas
vore det ett mycket allvarligt slag mot möjligheterna att utveckla Inlandsbanan.
Kan detta verkligen vara förenligt med regeringens ambitioner om att öka
transporterna på järnväg för både gods och personer?
Vi behöver transportera mer på järnväg. I norr kan Inlandsbanan spela en viktig
roll för att avlasta Norra stambanan. Men att stänga av ett framtida viktigt
tvärspår till förmån för ett enskilt bolagsintresse kan knappast vara rätt väg att
gå.
Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att vidta åtgärder för att tvärbanan Arvidsjaur–Jörn fortsätter
att vara ett öppet tvärspår till Inlandsbanan?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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