Kommunfullmäktige den 25 januari, 2021.

INTERPELLATION
Till Sandra Bizzozero (S)

Karlskrona står utanför nationell satsning på järnväg
Regeringen vill storsatsa på höghastighetståg och för det krävs nya järnvägar som är planerade att stå
färdiga om cirka 20 år. Investeringskostnaden för nya svenska stambanor är beräknad till 205
miljarder kronor, vilket med stor sannolikhet inte kommer att räcka.
Trafikverkets beräkningar visar att projektet leder till en samhällsförlust på 250 miljarder
kronor. Det beror till stor del på att Sveriges befolkning är liten och restidsvinsterna jämfört
med dagens tåg- och flygförbindelser inte blir tillräckligt stora.
Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet och flera forskare riktar kritik mot att projektet
kostar mycket mer än det smakar. Det är orimligt att det görs en sådan stor investering som
inte tillfaller sydöstra Sverige överhuvudtaget. Vi som kommun måste därför agera för att få en
östlig dragning av stambanan eller förorda att satsningarna istället ska göras i befintlig
infrastruktur.
Som socialdemokratiskt kommunalråd, kan det förstås vara svårt för dig Sandra Bizzozero att gå
emot den här satsningen som kommer från ditt eget parti. Men det är anmärkningsvärt att du inte
har agerat för att få till en östlig dragning av stambanan.
Jag undrar om detta beror på brist på erfarenhet eller om det handlar om andra brister som gör att
ditt fokus inte finns med här. Vi moderater inser att Karlskrona som residensstad har ett ansvar för
att göra Blekinge till en tillväxtmotor. Avsaknaden av att de den nya stambanan inte får en östlig
dragning får stora konsekvenser för både Karlskrona och hela regionen.

Mina frågor till dig Sandra Bizzozero är:
-

Varför har du inte agerat för att vi ska få en mer östlig dragning av stambanan?

-

Varför har du inte tagit något initiativ för att tillsammans med andra närliggande kommuner,
göra en gemensam skrivelse till regeringen samt infrastrukturministern?

-

Varför har du inte tagit initiativ till att, tillsammans med oss i oppositionen, uppvakta
politiken på riksnivå?

Camilla Brunsberg (M), oppositionsråd.

