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Med anledning av ”Konsultation inför planerat auktionsförfarande för tilldelning av tillstånd i 900 MHz-, 
2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden” önskar samarbetet Botniska korridoren göra följande medskick.
 
Nyligen uppmärksammads samarbetet om pågående konsultation och har även tagit del av SJs 
synpunkter. Samarbetet Botniska korridoren anser att det är logiskt och lämpligt att ställa tidsatta krav 
om täckning och kapacitet längs all infrastruktur. Inte minst kopplat till ”Järnvägar med hög trafik” för att 
skapa bästa möjliga mobiltäckning för de som väljer att resa med tåg i vårt gemensamma arbete inom 
klimatomställningen av transportsystemet och samhället. Nuvarande status när det gäller måluppfyllelse 
inom transportområdet är oroväckande och det bör vara ett krav att kommande tillståndshavare 
säkerställer att det snarast och tidsatt byggs ut ett nät som möter upp till målen i regeringens 
bredbandsstrategi inom alla trafikslag. Inom geografin för den Botniska korridoren återfinns tre 
regionaltågssystem, en stor del av landets nattågstrafik samt bland annat Sveriges tredje största linje när 
det gäller långväga kollektivtrafik på järnväg.
 
Samarbetet Botniska korridoren arbetar för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra 
förbindelserna mellan Sverige och övriga Europa. Den Botniska korridoren utgör den övre delen av EUs 
stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet och knyter ihop Norge, Sverige och Finland, tillsammans med 
de anslutande stråken. Samarbetet fokuserar på̊ järnvägskorridorerna, men inkluderar även viktiga 
anslutningar till de andra trafikslagen. Bakom samarbetet Botniska korridoren står regionerna 
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg, Dalarna och Örebro län - 
https://bothniancorridor.com
Flera av regionerna bakom samarbetet lämnar även eventuellt egna mer specifika medskick i rubricerat 
ärende.
 
Christoffer von Bothmer
Projektledare samarbetet Botniska korridoren
Telefon: +46 72-718 87 30
E-post: christoffer.von.bothmer@bothniancorridor.com
(och christoffer.von.bothmer@norrtag.se)
 
Följ vårt arbete med att utveckla norra och mellersta Sverige via https://bothniancorridor.com
och Linkedin #botniskakorridoren // Facebook @botniskakorridoren
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