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1.

Minnesanteckningar 29 september 2017.
Minnesanteckningarna lades med godkännande till handlingarna.

2.

Remissvar/Trafikverkets förslag till nationell plan 2018-2029.
Ett förslag till remissvar har skickats ut till samtliga 16 medlemmar i
Pågatåg Nordost för synpunkter och kompletteringar. Dessa förslag har
inarbetats i det slutliga förslaget till remissvar. Därefter har remissvaret
skickats in till Näringsdepartementet.
Remissvaret redovisades.
Styrgrupp beslöt att godkänna det inskickade remissvaret.

3.

Markarydsbanan, pågående arbete och hur vi går vidare.
Diskussionerna om Markarydsbanan har kommit så långt
”att alla är överens om slutmålet - men vägen dit?”
I det pågående arbetet med Markarydsbanan har en eventuellt senarelagd trafikstart till 2025 redovisats. För att visa på en möjlig etapplösning mot slutmålet har ett förslag utarbetats av Mats Améen, Trivector.
Förslaget redovisades och diskuterades som ett fullt möjligt alternativ
för en tidigareläggning av trafikstarten.
Åtgärdsvalsstudiens för Markarydsbanan pågår och Fredrik Bärthel,
Trafikverket redovisade vad man kommit fram till i nuläget. Vissa
mindre delar återstår och en slutredovisning kommer att ske i slutet av
januari 2018. Redan nu kan det konstateras att den samhällsekonomiska
kalkylen visar att för varje satsad krona i utbyggnaden får man 5 kronor
kommer tillbaka.
Efter diskussion i styrgruppen konstaterades att nästa steg i arbetet är att
kommunerna och regionerna träffas och kommer fram till en gemensam
lösning.
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4.

Pågatågstrafiken i närtid.
Anders Jönsson Region Skåne redovisade utvecklingen för Pågatågstrafiken.
Resandet med Pågatågen fortsätter att öka med 5% jämfört med föregående år. Detta är en ökning som är större än genomsnittet för allt tågresande i Skåne.
Nya banor i sydvästra Skåne kommer att öppnas för Pågatågstrafik under de kommande åren.
Arriva vann den senaste upphandlingen av Pågatågstrafiken och kommer också att få ett utökat ansvar för underhållet av fordonen samt vissa
stationer för att säkra en högre kvalité i trafiken.

5.

Budget 2018
Redovisades förslag till budget för 2018 för Pågatåg Nordost.
Den planerade utbyggnaden av en ny stambana med höghastighetståg
med en första etapp Lund-Hässleholm, påverkar också den framtida lokal/regionala tågtrafiken med nya stationer/knutpunkter samtidigt som
tågtrafiken skall utvecklas på den befintliga Södra stambanan.
Ett intensivt arbete pågår för att kunna förlänga dagens pågatågstrafik
Hässleholm-Markaryd till Halmstad med nya stationer i Knäred och Veinge. Region Skåne har beslutat om Tågstrategin 2050 med en mycket
stor utbyggnad av tågtrafiken som kräver bland annat dubbelspår Hässleholm-Kristianstad samt förbättrad kapacitet på Hässleholm C och
Kristianstad C.
På liknade sätt behöver kapaciteten på järnvägen mellan Alvesta och
Växjö förstärkas med dubbelspår.
Det har ansetts viktigt att kommunerna fortsatt har en samverkan över
regiongränserna för att säkerställa en positiv utveckling av tågtrafiken
som en viktig del i samhällets attraktivitet för boende, arbete och studier.
En viktig tidpunkt i det fortsatta arbete för nätverket blir därför den infrastrukturplan som skall beslutas av regeringen 2018 och gälla fram till
2029.
Arbetet i nätverket föreslås organiseras på oförändrat sätt under 2018
jämfört med tidigare och leds av styrgruppen där samtliga kommuner
ingår.
Ordförande är Lena Wallentheim, kommunalråd Hässleholm.
Ekonomiska administrationen sköts av Osby kommun.
Projektledare Göran Svärd.
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Kostnaden per kommun är 20 000 kr per år och innefattar projektledning samt mötesverksamhet.
Styrgruppen beslutar att godkänna förslaget till budget för 2018.

6.

Mötestider 2018
Följande sammanträdestider föreslås för styrgruppen under 2018,

fredag 9/2

kl.10-12

fredag 18/5

kl.10-12

fredag 28/9

kl.10-12

fredag 7/12

kl.10-12

samtliga sammanträden är i Hässleholm.
Styrgruppen beslutar enligt förslaget.
7.

Nästa möte
Styrgruppens nästa möte är
9 februari kl.10-12
Sal 1(Katrineholm) Norra station, Hässleholm
Obs ny lokal i hus 10 alldeles intill restaurangen.
Ordförande Lena Wallentheim avslutade mötet med att tacka
för arbetet under 2017 och önskade en god helg!

Göran Svärd
projektledare

