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Remiss – Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2022-2033 Dnr: 
20RS4413 

Bakgrund  
Länsplanen är en del av Nationell plan för transportinfrastruktur och Region Örebro 

län är ansvarig för framtagande av länsplan, enligt förordning om länsplaner för 

regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263). Vi har tagit fram ett 

tjänstemannaförslag och bjuder in till samråd. Samhällsbyggnadsnämnden har 

beslutat att skicka ut länsplan för regional transportinfrastruktur på remiss, utan 

politiskt ställningstagande till innehållet. Era synpunkter behövs för att 

Samhällsbyggnadsnämnden i Region Örebro län ska kunna ta ställning till förslaget.  

 

Förslaget avser perioden 2022-2033 och innehåller förslag på prioriteringar, behov, 

brister och åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen. Samrådet innehåller även 

en första version av strategisk hållbarhetsbedömning som innehåller en 

miljöbedömning, enligt lagkrav, och en social konsekvensbedömning.  

 

Beskrivning av effekter av länsplanen som helhet på de transportpolitiska målen och 

bidrag till måluppfyllelse även mot relevanta regionala mål kommer finnas 

tillgängliga under remissperioden.  

 

Efter att länsplanen remitterats tas en beslutsversion fram som ska antas i 

Samhällsbyggnadsnämnd och regionstyrelse innan planförslaget ska redovisas till 

regeringen senast den 30 april 2022. Därefter tar regeringen beslut om Nationell plan 

och sedan tar regionfullmäktige ett fastställelsebeslut sommaren 2022. 
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Material 
På Region Örebro läns hemsida (www.regionorebrolan.se/remisser) hittar ni 

remisshandlingarna till länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2022-

2033. Där finns också  

 Strategisk hållbarhetsbedömning 

 Samlade effektbedömningar för större åtgärder 

 Länsplan för åren 2018-2029 

 

Samlade effektbedömningar för åtgärder på kommunal infrastruktur eller mindre 

åtgärder har inte tagits fram. 

Svara på remissen:  
Region Örebro län önskar svar på remissen senast den 21 januari 2022. Svaret ska 

vara så kortfattat och konkret som möjligt, gärna med en kortfattad motivering. 

 

Skicka svaret i ett kopierbart format (Word eller pdf) till 

regionen@regionorebrolan.se. Ange diarienummer 20RS4413 i ämnesraden. 

Ange den organisation du representerar samt kontaktperson hos er som svarar. 

 

Skriv brev till Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro 

Märk brevet med 20RS4413 

Frågor att ha i åtanke vid svar på remissen: 
 Vad är er organisations samlade uppfattning om det uppdaterade 

planförslaget och dess relevans? 

 Motsvarar uppdateringarna de förändringar som behövs för att länsplanen för 

Örebro län fortsatt ska vara aktuell? 

 Vad är särskilt bra med remissförslaget och behöver något ändras? 

 

Kontakt 

Om du har frågor kontakta ansvarig tjänsteperson för planförslaget:  

Simon Jäderberg, 019-602 63 13, simon.jaderberg@regionorebrolan.se   

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Nina Höijer, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 
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Remissinstanser 

Askersunds kommun 

Degerfors kommun 

Hallsbergs kommun 

Hällefors kommun 

Karlskoga kommun 

Kumla kommun 

Laxå kommun 

Lekebergs kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

Nora kommun 

Örebro kommun 

Arboga kommun 

Filipstads kommun 

Finspångs kommun 

Gullspångs kommun 

Karlsborgs kommun 

Katrineholms kommun 

Kristinehamns kommun 

Köpings kommun 

Ludvika kommun 

Motala kommun 

Smedjebackens kommun 

Storfors kommun 

Töreboda kommun 

Vingåkers kommun 

Kommunförbundet Skaraborg 

 

Region Västmanland 

Regionförbundet Sörmland 

Region Östergötland 

Västra götalandsregionen 

Region Värmland 

Region Dalarna 

Region Uppsala 

Falun-Borlänge regionen 

Kollektivtrafikmyndigheten Sörmland 

MÄLAB 

 

Länsstyrelsen i Örebro län 
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Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Länsstyrelsen i Värmlands län 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Naturvårdsverket 

Trafikanalys 

Trafikverket  

Transportstyrelsen 

Örebro universitet 

Polismyndigheten Örebro 

 

Bergslagens Räddningstjänst 

Nerikes Brandkår 

SNF Örebroregionen 

Cykelfrämjandet 

Synskadades riksförbund 

Närke Östergötlands jordägareförening 

Handelskammaren Mälardalen 

Intresseföreningen Bergslaget 

LRF Örebroregionen 

Svensk cykling 

Svenskt Näringsliv Örebro 

Sveriges Åkeriföretag Örebroregionen 

Örebro flygplats 

Riksförbundet enskilda vägar 


