NÄTVERKET HÖGHASTIGHETSBANAN
Nyhetsbrev – hänt sedan v.18

NÄTVERKSNYTT
Nu är det drygt två månader sedan vi startade vårt nätverk i
Älmhult. Även om tiden rusar iväg har vi kommit en bra bit på
vägen – tack vare det engagemang som finns i nätverkets
kommuner och i regionens näringsliv. Bra konsulter gör också
arbetet lättare och smidigare.
Stambanan.coms fördjupade studier för höghastighetsbanans anslutning till
Jönköping, tillsammans med våra egna sk Samperskörningar på ett triangelspår
öster om Jönköping, har vi fått fina resultat som vi gått igenom med Trafikverket
och Jönköpings stad. Vi har informerat Sverigeförhandlingen om rapportens
resultat. Sydsvenska och Västsvenska Handelskammaren har visat intresse för
rapporten och förhoppningen är att de tillsammans med Stockholms Handelskammare uttalar stöd för vår dragning. Rapporten finns på Stambanan.com.
Åtgärdsvalsstudierna (ÅVS) för Kust-till-kustbanan löper på. Gångfartstiderna för
sträckan är analyserade och nästa steg är att ta fram tidtabellupplägg. Det är
viktigt att vi hittar rätt koppling mellan respektive ÅVS och vårt eget nyttoberäkningsarbete. En Trafikeringsupplägg-workshop planeras till slutet av maj.
Den 7/5 samlades ett 60-tal företagare på Vismas huvudkontor i Växjö.
Information från oss och Trafikverket avslutades med en gemensam diskussion
om våra argument samt om vårt företagsupprop. Gensvaret på uppropet har varit
över all förväntan, där 260 företag med totalt 43 000 anställda hittills skrivit på.
Trafikverkets regionalekonomiska resultat låter vänta på sig till slutet av v.21. Vi
har dock riggat en ”analysgrupp” som den 25/5 kommer att se över materialet och
göra en första värdering. Med detta som underlag kan nyttoberäkningsarbetet gå
in i nästa fas.
Startskotten för diskussion om medfinansiering och förskottering äger rum 24/8.
En separat inbjudan går ut till alla kommunstyrelseordföranden, kommunchefer/
ekonomichefer i nätverket. Vi bjuder också in alla riksdagsledamöter från Kalmar,
Blekinge och Kronoberg för en presentation av Nätverket Höghastighetsbanan,
samt för dialog med företagsledarna och kommunstyrelseordförande.
Sverigeförhandlarna har lämnat återbud till planerat besök i Växjö och vi hittar en
ny tid i september istället. Detta ger oss dock möjlighet att på ett bättre sätt
presentera resultaten av vårt arbete. Deras besök i Älmhult den 18/6 ligger fast,
där Älmhult och IKEA kommer att välkomna dem på bästa sätt.

KALENDER
Sverigeförhandlarna har förlängt inlämningstiden till 1/10.
Det ger oss utrymme för fortsatt förankring av vårt arbete!
21/5 Presentation vid PWCs
lunchseminarium i Växjö
25/5 Presentation vid Rotarys
lunchseminarium i Växjö
25/5 Analysgrupp går igenom
Trafikverkets regionalekonomiska resultat med Sweco
26/5 Workshop Trafikeringsupplägg med Sweco
3/6 Nätverksträff kl.13-16 i
Växjö, inbjudan kommer
18/6 Sverigeförhandlarna
besöker Älmhult och IKEA
17/8 En tjänstemannagrupp
träffas för ett första utkast till
nyttoberäkning
24/8 Nätverksträff för politiker,
inbjudan kommer
September: Sverigeförhandlingen besöker Växjö
1/10 Inlämning av material till
Sverigeförhandlingen

www.hoghastighetsbanan.se
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