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Odenstedt Lindhe Malin, IVvä

Från: Arne Richardsson [arne.richardsson@yahoo.se]
Skickat: den 27 januari 2013 19:12
Till: Odenstedt Lindhe Malin, IVvä
Ämne: Västkiustbanan.

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej Malin. 
Jag har upptäckt remissen för Västkustbanan några veckor för sent. Men det hindrar inte mig att framföra 
min åsikt "take it or live it". 
Utredningsunderlaget innehåller många olika uppgifter i ett flertal sammanhang. Men allt som redovisas i 
underlaget till tillåtlighetsprövningen kan man knappast ta till sig som 100%:ig sanning.         Om man intar 
en helt annan inriktning i beslutsprocessen, då kan allt bli mycket lättare och dessutom säkrare.      Om man 
väljer ett alternativ,  till dubbelspår via tunnel,  blir allt  lättare, särskilt för trafikverket, som har ett stort 
ansvar i denna fråga. 
 
Nu till pudelns kärna, Varberg behöver ingen tunnel.     Lägg dubbelspåret ovan mark, där finns flera 
alernativ,  som inte behöver avhandlas idag. 
Vid det alternativa vägvalet,  faller ett flertal osäkra punkter bort,  när  tunnelalternativet avföres från 
dubbelspårsprojektet. 
Med Vänliga Hälsningar ,         
Arne Richardsson Eskilsgatan 13 , 432 45 Varberg. 
 
P.S. 
Jag är kanske part i målet eftersom jag är medlem i lokalavdelningen för SPI i Varberg. SPI har haft / och 
har "nej till tunneln" som valfråga. 
D.S. 
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Odenstedt Lindhe Malin, IVvä

Från: Arne Richardsson [arne.richardsson@yahoo.se]
Skickat: den 4 februari 2013 18:38
Till: Odenstedt Lindhe Malin, IVvä
Ämne: Dubbelspåret i Varberg.

Malin 
Här kommer mera. 
Jag har ett önskemål,  avseende kommande beslut, av utformningen för dubbelspårets passage av Varberg.   
   Önskemålet är att ett avgörande beslut inre tas före valet 2014.     Den kommande valutgången kan 
förändra ställningstagandet,  om hur dubbelspårets förmånligaste alternativ ser ut. 
Arne Richardsson Eskilsgatan 13,    432 45 Varberg. 
 
P.S. 
För varje år som går minskar risken att tunnellösningen blir verklighet, med försöket att draga dubbelspåret 
via en tunnel under Varbergs stad. 
 Ett konkurrerande projekt är det kommande  höghastighetståg ( c:a 300-400 km/tim ) på ett 
spår som startar  från Oslo som passerar Varberg på väg mot Köpenhamn, Norra Tyskland mot ett lämpligt 
mål t.ex. Bryssel och/eller Paris. Detta höghastighetsprojekt kommer sanorlikt att bli verklighet några år 
före dubbelspårets tänkta verklighet.           Ett gynnsamt arbetssätt kan bli ett samarbete mellan ovan 
nämnda projekt,  för att tillvarataga samordningsvinster, som gynnar fler parter. 
D.S.  
  


