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Infrastrukturminister Anna Johansson 
gjorde en resa på Inlandsbanan den  
19 augusti för att möta regionens före-
trädare. Vi uppskattar ministerns  
intresse för regionen och för att på ort 
och ställe få kunskap om regionens  
infrastruktur och vår möjlighet att  
få samtala om hur vi ser på kommu- 
nikationsfrågorna. Under resan fick  
vi från Norrbotten möjlighet att lyfta 
fram flera angelägna infrastruktur-
satsningar. 

Vi vill påminna om de frågor som vi 
tog upp och som vi vet är angelägna 
satsningar för företag och befolkning-
en i länet.  
1. Norrbotniabanan som är en viktig 
länk av den nordliga transportkorri-
doren av framförallt gods – men även 
persontransporter med en byggstart 
under mandatperioden, där vi nu ser 
det angeläget att regeringen utser en 
förhandlingsperson för att påbörja en 
konstruktiv dialog med regionen om 
tidplanen.
2. Förstärkningen av Malmbanan med 
dubbelspår på sträckorna Kiruna– 
Narvik och Luleå–Boden för att möjlig- 
göra den ökade exporten från såväl 
Narvik som hamnen i Luleå.
3. Det akuta underhållet av stambanan 
på sträckan Boden–Bastuträsk. (Här  
är vi medvetna om att vi hade kunnat 
se en större satsning, om inte rege- 
ringens budget förra hösten röstats 
ner av oppositionen och det blev för 
kort tid att göra de nödvändiga sats-
ningarna under årets sommarperiod)
4. Åtgärder för att öka trafiksäker-
heten och framkomligheten på väg-
sträckan Gällivare–Kiruna. Det är en 
viktig kommunikationslänk för de  
lokala transporterna men framförallt 
för transport för nationen och för  
regionen för sjuktransporter, person-
transporter, konsumtionsvaror och 
material till gruvindustrin.
5. Upprustningen av Inlandsbanan  
för godstransporterna och turismen 
men att framförallt säkra banans bärig- 
het och investeringar för att kunna 
möjliggöra en långsiktig satsning på 
testverksamhet på sträckan Jörn– 
Arvidsjaur som skulle vara en vik-
tig del att utveckla testverksamheten 
med forskning och utveckling i kallt 
klimat och som direkt skulle kunna 
innebära arbetstillfällen och en året 
runt verksamhet.

Det är satsningar som är viktiga för 
Norrbottens utveckling och stärker  
regionens förutsättningar att ytter- 
ligare kunna bidra till Sveriges  
utveckling. 

Under 2014 exporterades varor från 
Norrbotten till ett värde av 28 miljarder 
kronor. Turistintäkterna i länet ökade 
och beläggningen på våra hotell är  
30 procent högre per invånare jämfört 
med riksgenomsnittet. 

Detta skulle vara skäl nog att göra 

dessa angelägna investeringar i en  
infrastruktur som stärker regionen 
och gör den än mer attraktiv. 

Maria Stenberg (S)   

Glenn Berggård (V)

Agneta Granström (MP)      

Anders Öberg (S)

2014 exporterades varor från Norrbotten till ett värde av 28 miljarder 
kronor. Turistintäkterna i länet ökade. Skäl nog att göra de  
angelägna investeringarna i en infrastruktur som stärker regionen.

Nu är det läge för  
infrastruktursatsningar

Tiden är inne. Att bland annat satsa på järnvägen i Norrbotten menar debattörerna.  

 Foto: Andreas Wälitalo

Din genväg till våra nyheter.
Gilla oss på Facebook!

kuriren.nu/ 
mediesallskapet

TANDVÄRK
TANDPROBLEM
Ring tandläkare

ULF WIKBERG
0920-22 43 30

Skeppsbrogatan 48

KLIPP!
Sovkuddar
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Gäller på ord.pris. Vi bjuder på varanmed lägst pris. Kan ej
kombinerasmed andra erbjudanden.Med reservation för tryckfel,
slutförsäljning och lokala avvikelser. Handla och hitta din närmaste

butik på hemtex.se.

Plädar och
prydnadskuddar
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14–20 SEPTEMBER 2015

Norrbottens
hållbarhetsvecka
Social, ekonomisk och ekologisk utveckling

Se allt som händer på www.seenorrbotten.se

Läs morgondagens bilaga!
Korsord, tävlingar, reportage
och roliga aktiviteter.


