
 

Sammanställning av fråga 2 – Transport/Infrastruktur/Bredband. Ljusdal 

 

I vissa frågor finns ibland följande förkortningar (K) = kommunnivå, (R) = regionnivå, (N) = nationell nivå. Svaren är normalt angivna på kommunal nivå. 

 

 

FRÅGOR SVAR   

Transport/Infrastruktur/Bredband Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Kollektivtrafik (fråga (K) och (R))    

Vad vill ni göra för att underlätta 
resande för den som bor på 
landsbygden men saknar bil? 

Vi i MP vill lägga mer resurser på 
kollektivtrafiken. Vi vill att den ska vara 
billig enkel och bekväm  
Det är svårt att få till en fungerande 
kollektivtrafik i hela länet. Det är svårt att 
klara sej utan bil på landsbygden. Vi 
försöker klura ut sätt att få det att fungera 
bättre. Jag som regionråd har jobbat hårt 
för att skolbussar ska köra i linjetrafik, så 
att inte bara skolelever har tillgång till det. 
(Det gör också att det är regionen och inte 
kommunen som bekostar trafiken). 
Närtrafik finns i hela länet numera på de 
ställen som inte nås av den ordinära 
kollektivtrafiken. Den behöver utvecklas 
mera. 
Ur vårt lokala program:  
”Kollektivtrafiken behöver utvecklas i 
Ljusdal. Kommunen behöver ta krafttag, 
fundera på vilka satsningar som behöver 
göras och samråda med Region Gävleborg 
och dess förvaltning X-trafik om ett 

Att bo på landsbygden och klara sig utan bil 
är svårt. Därför måste bränslepriserna 
sänkas så att det är rimliga kostnader för att 
åka bil. Sedan ska den reguljära 
kollektivtrafiken erbjuda bra trafik på de lite 
starkare stråken. Till detta är det bra om det 
kompletteras med beställningstrafik, s.k. 
närtrafik, som gör att man kan beställa taxi 
som transporterar till närmaste busstation 
till samma pris som för kollektivtrafiken. 
Ljusdal 
Moderaterna i Ljusdal vill se fordon som 
anpassas för transporter i glesbygd. Dvs 
mindre bussar. Dagens fordonsflotta med 
stora bussar leder till för många tomma 
platser. Anropstrafiken behöver byggas ut. 
 
de planerade åtgärderna på övriga vägar i 
länsplanen.  Vi vill prioritera satsningar på 
hela landets infrastruktur istället för de 
snabbtåg som planeras i södra Sverige. Tas 

 Sverigedemokraterna satsar på 
kollektivtrafiken på landsbygden 
och vill bland annat öka 
flextrafiken, anropsstyrd 
kollektivtrafik. Dock kommer 
många på landsbygden vara 
beroende av egen bil under lång 
tid framöver, vilket politiken 
måste ta hänsyn till. Dagens 
skatter på drivmedel m.m.  är 
direkt skadliga för vårt land 



 

utvecklande av kollektivtrafiken både 
norrut och västerut från Ljusdals 
Centrum.” 

denna mångmiljardsatsning bort så finns 
det mycket mer resurser till övriga landet. 

Vägnätet (R) och (N) Vägverket 
(påverkan från (K)) 

Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Vad vill ni göra för att förbättra 
vägnätet inom länet? 

Satsa på mera tåg! Om flera använde sej 
av kollektivtrafiken skulle det inte bli lika 
trångt på vägarna. VI vill också satsa mer 
på cykelvägar – möjligheten att cykla är 
starkt eftersatt i hela länet. Regionen har 
för många år sedan uppdragit åt 
Trafikverket att förbättra 83an, arbetet 
drar ut på tiden och har fördyrats.  
 

Gävleborg har landets sämsta vägar och det 
krävs investeringar i och upprustningar av 
våra vägar i länet. Vi moderater vill att vi ska 
använda de regionala medlen i länsplanen 
för att medfinansiera en standardhöjning till 
fyrfilig motorväg av E4an genom hela länet. 
Vi vill även att man prioriterar och 
genomför 
Ljusdal 
Kommunen har i enighet protesterat mot 
den aktuella medelsfördelningen från 
statens, Trafikverkets del. Vi behöver få vår 
andel av infrastrukturpengar 
 

Sverigedemokraterna vill att 
regionen delfinansierar en 
utbyggnad av E4, och avsatte 
närmare 500 miljoner till detta i 
vårt senaste förslag till regional 
infrastrukturplan. Såväl E4 som rv 
83 är väldigt viktiga för att 
möjliggöra effektiva transporter 

Bredband Miljöpartiet Moderaterna Sverigedemokraterna 

Hur tänker ni verka för ett snabbt 
och stabilt bredband för boende 
utanför sammanhållen bebyggelse 
enligt målet för 
bredbandstrategin? 

Ljusdal är ett föredöme när det gäller 
utbyggnad av bredband på landsbygden, 
ett viktigt arbete 

Det har inom vissa områden varit problem 
där vissa aktörer inte har genomfört 
utbyggnaden av fiber i den takt som 
utlovats vilket är ett problem. Det är svårt 
för kommunerna att tvinga privata aktörer 
att öppna upp för andra.  
Ljusdal 
Känner inte igen problembilden från vår 
kommun. 
 
 
Genom att använda nya tekniker kan 
bredband byggas ut i områden där det idag 

Det mobila bredbandet har idag 
hastigheter som ofta är i paritet 
med det fiberbundna. Så även om 
vi vill se fortsatt utbyggnad på 
fiber, kan andra typer av löningar 
vara intressanta i vissa områden 



 

inte ekonomiskt är möjligt att göra så med 
befintlig teknik.  
 
Ljusdal 
Vi har kommit väldigt långt. De boenden 
som finns kvar kommer att kunna få stabilt 
mobilt bredband. Dessutom bjuder 
vindkraftsbolag på bredbandsutbyggnad i 
samband med etablering. 

 


