
 

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

 

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 Liberalerna Moderaterna 

Kollektivtrafik (fråga (K) och (R))   

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

Liberalerna vill utöka möjligheterna till så kallad anropsstyrd 
trafik där det är glest mellan bussturerna. Anropsstyrda turer 
är som vanliga turer med den skillnaden att de bara körs om 
någon beställt en resa i förväg, och de körs i mindre fordon 
istället för buss. Vi ser gärna att lokala taxiföretag får köra den 
anropsstyrda kollektivtrafiken 

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 

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

  

Vad vill ni göra för att förbättra 
vägnätet inom länet? 

Att Gävleborg har idag de sämsta vägarna i landet är ingen 
nyhet, titta t ex bara på 53:an 83:an och E4:an. Gävleborg är 
ett län med stor genomfartstrafik så satsningar här är enligt 
Liberalerna absolut nödvändigt för att transporter ska fungera 
mellan norra och södra delen av Sverige. Vi vill satsa på att E4 
från Gävle till Hälsingland ska byggas ut till att bli fyrfilig. 
 
De olika transportsystemen i Gävleborg måste klara av att 
möta både dagens och morgondagens behov. Region 
Gävleborg måste verka för att stärka infrastrukturen och 
säkerställa att det är både snabbt och enkelt att genomföra 
transporter på väg och järnväg. En god infrastruktur är en 
förutsättning för såväl den regionala utvecklingen och 

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



 

näringslivet både vad gäller frakt av gods och arbetspendling. 
Standardhöjande åtgärder ska alltid prioriteras framför 
hastighetssänkningar på länets vägar, därför vill vi införa 
nolltolerans mot hastighetssänkningar. En väl utbyggd 
infrastruktur som skapar förutsättningar för tillförlitlig 
transportering stärker regionens konkurrenskraft och bidrar till 
att fler företag väljer att etablera sig i Gävleborg vilket stärker 
regionens attraktionskraft. 
  
 

Bredband Liberalerna Moderaterna 

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

Kommunen kommer att nå 98% målet 2023 med fiber, frågan 
är hur vi förhåller oss till de sista två procenten. Vilken teknik 
använder vi som är mest kostnadseffektiv för att nå alla våra 
medborgare. Den tekniska utvecklingen går framåt hela tiden, i 
dags läget är det radiolänk till byn för att sedan bygga fibernät 
i byn som gäller 

En god internetuppkoppling ska vara en självklarhet i länet, det 
underlättar både för privatpersoner och företag och bidrar till en 
enklare vardag. Utbyggandet av bra bredband ska fortsätta där 
man ska ta tillvara på de nya tekniker som växer fram och som 
underlättar och gör det billigare att bygga ut bredband på 
landsbygden. 
 
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.  
 
Genom att använda nya tekniker kan bredband byggas ut i 
områden där det idag inte ekonomiskt är möjligt att göra så med 
befintlig teknik 

 


