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Växjö. – Men med en fördju-
pad studie som gjorts från 
organisationen bakom den 
östliga sträckningen så över-
väger det alternativet, man 
får ut mer nyttor. Så det här 
är att betrakta som ett dött 
lopp, säger Peter Uneklint, 
Trafikverkets processledare 
för planeringen av det hög-
hastighetsbanan i södra Sve-
rige.

I Trafikverkets prognospro-
gram skulle en höghastig-
hetsbana med Ljungby som 
enda station i länet på väg 
mellan Jönköping och 
Malmö ge 135 miljarder kro-
nor i samhällsekonomisk 
nytta fram till 2030. Nio mil-
jarder mer än om den efter 
Ljungby böjde av mot Hel-
singborg istället för att gå 
rakare söderut mot Hässle-
holm och 12 miljarder kro-
nor mer än om banan gick 

över Växjö och Älmhult.
– Det här är ett stort och 

komplicerat material, men 
vi ställer oss frågande till en 
del. Trafikverkets kalkyler är 
lite stela, säger Kristina 
Torvaldsson, samordnare 

för nätverket Höghastighets-
banan.

Bland annat har Trafikverket 
räknat med busstrafik mel-
lan den nya stationen Växjö 
Västra och centrum, inte en 
utbyggd spårtrafik. Dess-
utom har man bara tagit med 
ett nytt stationsläge ute vid 
riksväg 23 i Älmhult och inte 
alternativet med en station 
för snabbtåg inne i Älmhults 
centrum vid den nuvarande 
stationen.

– Räknar man med de 
alternativen får vi helt andra 
resultat, säger Kristina Thor-
valdsson som vill gå igenom 
materialet ytterligare och får 
medhåll från Trafikverket i 
deras egen analys där man 
varnar för osäkerheten i siff-
rorna

Hittills vinner alltså Ljung-
byalternativet med störst 
förväntade resmängder. 

Därmed görs också de största 
vinsterna i insparade resti-
der och biljettintäkter där.

– Det här är den grund vi 
lämnar över till Sverige- 
förhandlarna som sedan ska 
åka ut till kommunerna för 
att diskutera medfinansie-
ring och resultaten, säger 
Peter Uneklint som närmast 
fokuserar på hur man  

kan rusta dagens järnvägs-
nät.

Också det arbetet påverkar 
hur Sverigeförhandlingen 
avlöper

– Det kan ha stor betydelse 
i slutändan för det handlar 
om hur man får ihop de olika 
tågsystemen. Kan vi få ner 
restiderna markant på Kust 

till kust-banan så påverkar 
det så klart de samhällseko-
nomiska nyttorna i Kalmar 
och Karlskrona av en hög-
hastighetsbana. När det är 
dags för ett regeringsbeslut 
om bygget kan vi rekom-
mendera att man också 
investerar i de här banorna, 
säger han.
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Analyserna

trafikverkets analysverk
tyg har använts tillsam
mans med en ny modell 
utvecklad av ekonomi
högskolan i Jönköping. 
Restidseffekter, potentiellt 
ökat markvärde, inkoms
ter och befolkningstillväxt 
har uppskattats.
Även påverkan på antalet 
arbetstillfällen, daglig
varu och sällanköpshan
del har undersökts.

Ljungby vann första ronden

Polisens volontärer ska 
dela ut vattenflaskor till 
gymnasiestudenter. Utdel-
ningen som görs för andra 
året i rad kommer att ske 
på alla gymnasieskolor i 
kommunen i samband med 
studenternas utspring. 

Växjö. Enligt polisen Ola 
Severinsson är målet att 
minska berusningen.  

– Vi vet att studenterna 
dricker alkohol och de kan-
ske dricker lika mycket även 
om de får en vattenflaska 
hängande om halsen, men 
kan man ta några klunkar i 
från den där flaskan så kan-
ske någon sänker sin alko-
holkonsumtion något. Och 
berusningsgraden ökar ju i 
alla fall inte bara för att man 
får i sig lite vatten, säger han.

Projektet anordnas av nät-
verket Livsstil Kronoberg 
som drivs av polisen, länets 
kommuner, länsstyrelsen 
och Region Kronoberg. Nät-
verket arbetar bland annat 
förebyggande med frågor 
som rör alkohol och droger.

– Vi vill göra detta för att få 
en debatt runtomkring de 
här frågorna. Vi tycker även 
att det kan vara en poäng att 
studenterna, som vi ju vet 
dricker alkohol, får en möj-
lighet att också dricka vat-
ten, säger Ola Severinsson. 

– Vad vi känner till så finns 
det ingen annan kommun i 

Sverige där myndigheter går 
tillsammans och gör detta. 

Det är en butik i Växjö som 
har skänkt vattenflaskorna. 
Förberedelserna görs av 
polisens volontärer och det 
är även de som sköter utdel-
ningen av flaskorna i sam-
band med att studenterna 
springer ut.

– Så det är inga polisiära 
resurser som är ute och gör 

detta. Det är inte heller 
några tjänstemän från läns-
styrelsen eller kommunen 
som avsätter jättemycket tid 
till detta utan det är polisens 
volontärer som gör själva 
grovjobbet och finns ute på 
skolorna när studenterna 
springer ut, säger Severins-
son.
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Gratis vatten vill minska studentfylla Kvinnor tog 
testsmink 
– döms bara 
för snatteri
De båda kvinnorna stod 
åtalade för att ha stulit 
smink på Åhléns i Växjö 
för över 3 000 kronor 
var. De erkände – men 
menade att det mesta 
var olika ”testproduk-
ter”. Nu döms de endast 
för snatteri.

Växjö. Förra sommaren 
såg en väktare att de två 
kvinnorna, 31 och 30 år 
gamla, plockade med sig 
olika sminkprodukter 
från Åhléns i Växjö utan 
att betala. 

De åtalades för stöld, 
då det sammanlagda vär-
det på sminket uppskat-
tades till över 6 000 kro-
nor. Kvinnorna erkände 
att de hade tagit sminket, 
men hävdade att merpar-
ten var produkter som 
det stod ”tester” på och 
som de därmed trodde 
att man fick ta med sig 
hem.

Tingsrätten skriver i sin 
dom att åklagaren inte 
har bevisat vad som var 
”tester” och vad som inte 
var det och att testpro-
dukterna ”saknar värde”. 
Därför döms nu kvin-
norna endast till låga 
bötesstraff för snatteri.
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      Höghastighetsbanan genom Kronoberg
●● När Trafikverket räknat på var en höghastighets-

bana skulle göra störst nytta går första ronden  
till Ljungby i kampen om en östlig eller västlig  
sträckning genom Kronoberg.

Höghastighetsbanan kan ta sig västlig eller östlig sträckning genom länet.  Grafik: smp

För andra året i rad ska polisens volontärer dela ut  
vattenflaskor vid studenten.

Ola Severinsson framför polisens volontärer.

foto: urban nilsson


