
Ostlänken – en väg till resten av Europa
En trovärdig och lång-
siktig transportpolitik 
kräver Ostlänken. Det 
skriver Nätverket för 
Ostlänken, ett partiöver-
skridande nätverk där 
samtliga östgötska och 
sörmländska riksdags- 
ledamöter samverkar. 

Stambanorna i södra Sveri-
ge är överfulla och körs sön-
der av den allt intensivare 
järnvägstrafiken.

Förseningar tillhör var-
dagen och trängseln i tågen 
och på spåren är enorm. Om 
inte kapaciteten i södra Sve-
rige byggs ut kommer det 
allvarligt att hindra järn-
vägens möjligheter att axla 
den nödvändiga rollen som 
förmedlare av snabba, säkra 
och klimatvänliga transpor-
ter. Det har Statens institut 
för kommunikationsanalys, 
SIKA, förstått och har pe-
kat på potentialen i att bygga 
en höghastighetsbana i det 
stråk som representeras av 
Ostlänken och Götalands-
banan.

Men situationen är nu 
så allvarlig att innan en så-
dan långsiktig lösning är på 
plats krävs underhandsåt-
gärder för att hjälpligt han-
tera konsekvenserna av den 
allt värre kapacitetsbristen 
mellan Östergötland-Sörm-
land och Stockholm.

Det handlar alltså dels 
om Ostlänken som lång-
siktig lösning, dels om ett 
uppehållande försvar tills 
en höghastighetsbana är på 
plats. Det är därför med stor 
förvåning vi konstaterar att 
det inte finns några åtgär-
der medtagna för att höja 
kapaciteten på vare sig Söd-
ra eller Västra stambanan 
(Sörmlandsdelen) i Ban-
verkets aktuella åtgärdspla-
nering som sträcker sig till 
2022. 

En fortsatt kräftgång för 
järnvägen i stråket Öster-
götland-Sörmland-Stock-
holm kommer att få stora 
negativa konsekvenser för 
städer och regioner längs 
banan och kommer att åter-
verka på hela regionens 
arbetskraftsförsörjning. 

Då stambanan i dag sak-
nar verkliga möjligheter att 
ta marknadsandelar från bi-
len blir slutsatsen att dagens 
tillstånd med kroniska för-
seningar tillåts permanen-
tas och förvärras, när det 
som behövs i stället är stora 
framtidssatsningar för att 
höja kapaciteten.

Intresset för att skapa en 
konkurrenskraftig järnväg 
i södra Sverige är stort och 
ett femtiotal kommuner 
har förenat sig i arbetet för 
Europakorridoren – där 
Ostlänken utgör den första 
viktiga etappen. 

SIKA har förstått behovet 
av en höghastighetsbana. 
Regionens företrädare har 
förstått det. En trovärdig 
och långsiktig transportpo-
litik kräver därför Ostlän-
ken – inte bara för Sverige 
utan hela Europa.
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Holmertz  
kryddad  
med Lihkör
PEDER JANSSON, Linkö-
ping – ladda cd-spelaren! 
En skiva med Ulf ”Rätta 
svaret” Holmertz och Lot-
ta Källström är på väg. 

GUN-BRITT ÅKESSON i 
Johan Biraths Boxholm – 
ladda cd-spelaren. En ski-
va med Lihkören är på väg 
– 36 oemotståndliga vår-
sånger att njuta av.

MARIE NELSON, Linkö-
ping – även du  faller snart 
i farstun för de röster som 
bildar Lihkören..

– Ett verkligt förtroen-
deuppdrag, sa Lena Micko, 
S-politiker, van vid högt-
flygande utmaningar, som 
att dra veckans vinnare. 
Micko är ordförande i 
Svenskt Flyg. 

TRISSLOTT till Anders 
Ahl, Vadstena, Inga Da-
nielsson, Linköping, Lasse Ekenger, Vreta Kloster, Ca-
rin Hesser, Mjölby, och Ann-Britt Hultman, bosatt i Hol-
mertz´ Borensberg. Bonus-Triss till Iréne Sandberg, 
Vadstena, och Östen Åsenhed, Mantorp, f d arbetskam-
rater till Holmertz – som i sommar 10-årsjubilerar med 
”Två små hus”, glassverkstan i Motala.

torbjorn.gustavsson@corren.se

DEb�tt ‚Riksdagsledamöter i upprop för OstlänkenHur länge ska 
allians Linköping 
skylla på S?

DET ÄR MYCKET nu, Paul Lindvall (M) – dags att 
ge besked och leva upp till löftena inför valet 
2010?

SOCIALDEMOKRATERNA i Linköping gjorde nyligen 
Lindvall uppmärksam på att tomtkön ringlar sig allt 
längre – trots högeralliansens långtgående löften om 
motsatsen. Paul Lindvall ”förklarar” den växande tomt-
kön med att hänvisa till socialdemokraternas politik.
NÄR NÅGON påpekar att klyftorna ökar i Linköping är 
det socialdemokraternas eller ”finanskrisens” fel. Säger 
Lindvall och övriga politiker i alliansen. Sak samma när 
den dramatiskt växande arbetslösheten bland unga förs 
på tal. När tänker majoriteten ta ansvar och uträtta nån-
ting? Vet den ens vad den vill? Eller sitter Lindvall och 
hans följe så fast i den av svettig högkonjunktur präg-
lade valretoriken att de är helt handlingsförlamade när 
förutsättningarna kastas om? Det är hög tid att allian-

sen konkretiser aviserade 
”sparförslag”.
MÅNGA POLITIKER i Lin-
köping bloggar. Centerve-
teranen Roland Larsson 
ifrågasätter partiets hö-
gervridning – http://rola-
larsson.blogspot.com
MUHARREM DEMIROK 
(C) är så fixerad vid sos-
sarna att han glömmer 
sitt primära uppdrag: Att 
styra Linköping. Kommu-
nalrådet Demirok  – www.
muharremdemirok.blogs-
pot.com – utbrister att han 
”har en stad att sköta”. Ja-
så. Säg till när du börjar. 
ROGER BERZELLS (S) rub-

rik på sitt senaste inlägg: ”Grattis Lillmets, men Paul 
Lindvall då?” 
Läs http://berzell.se

”Roland Larsson 
ifrågasätter 
centerns 
högervridning”
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Torbjörn 
 Gustavsson

Socialdemokratisk krönikör

Ostlänken behövs och det snarast möjligt, argumenterar Nätverket för Ostlänken.
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Lena Micko (S), drar vinnare. 
 Foto: PiA molin

Ulf Holmertz, välkänd.  
 Foto: ClArA Herner


