
 

 

Infrastruktur 

Vägar är viktiga för Centerpartiet. Kommunens stora yta gör vägarna till ådror i kommunens 

blodomlopp.  

Väg 77 kommer att förverkligas under de närmaste åren med en dragning söder om Rimbo. 

Väg 280 bör samtidigt få en förbifart öster om Rimbo. Det skapar nya möjligheter för 

utveckling av Rimbo centrum och tätort. 

 

Roslagsbanan kommer att förlängas till Stockholms Central. Centerpartiet anser att den även 

bör förlängas från Kårsta via Rö till Rimbo och att den föreslagna förgreningen till Arlanda 

bör byggas. 

Linjen 639 från Stockholm till Rimbo/Hallstavik måste uppgraderas till en stombusslinje med 

bättre bussar och högre turtäthet. 

Centerpartiet jobbar för en direktbuss till Arlanda. Flygplatsens expansion med många nya 

arbetsplatser gör att kommunen behöver en snabb förbindelse för de som jobbar där och för 

resenärerna. 

För att göra det lättare att använda kollektivtrafiken vill Centerpartiet skapa flera små 

pendlarparkeringar längs de större busslinjerna.  

Centerpartiet vill se att hela kommunen förses med bredband i en ännu snabbare takt. 

Kommunen måste ta på sig ansvaret för detta i områden där de kommersiella företagen inte 

bygger. 

Våra mindre samhällen utgör lokala serviceorter och är en nödvändig tillgång för att man ska 

kunna bo på landsbygden. 

Det har gjorts satsningar på gång- och cykelvägar under mandatperioden. Detta arbete ska 

intensifieras för att klara ett ökat behov i framtiden. Banvallarna ska rustas till bra cykelvägar.  

Centerpartiet har drivit frågan om anläggningsbidrag till gång- och cykelvägar på privatmark 

och samfälligheter. Resultatet är 5 miljoner kronor avsatta för 2018 och ytterligare 8 miljoner 

för 2019 och 2020.  

Eftersom husbilsägandet ökar vill Centerpartiet underlätta för turisterna genom att det skapas 

fler husbilsparkeringar runt om i kommunen.  

Vatten- och avlopp är en viktig del av infrastrukturen. Centerpartiet vill se flera mindre 

reningsverk på landsbygden, som genom ny teknik är miljövänliga. De möjliggör en hållbar 

och decentraliserad utbyggnad av boendet på landet. 

Centerpartiet vill att Waxholmsbolagets turtäthet i norra skärgården ökar samt att fler linjer 

upprättas. Det gäller både sommar- och vintertrafik.  

Färjorna till Yxlan/Blidö schemaläggs så att  



 

 

20-minuterstrafik blir bastrafik. 

Post- och pakethanteringen till öarna måste samordnas för bättre kvalitet och turtäthet som 

gör det möjligt att etablera och driva företag på öarna.  

Centerpartiet vill att kommunen ska reservera mark och planera verksamhetsområden i 

östra, västra, södra och norra kommundelarna samt i Norrtälje stad.  

Centerpartiet är positiva till planerna att bygga ut Mellingeholms Flygplats till en regional 

flygplats för att skapa bättre konkurrenskraft i näringslivet. Detta skapar arbetstillfällen. 

Samtidigt måste flygplatsen bli miljövänlig i framkant.  

• Roslagsbanan ska förlängas från Kårsta till Rimbo. 

• busslinje 639 ska uppgraderas till stombusslinje. 

• direktbuss till Arlanda. 

• kommunen måste ta ett ansvar för bredbandsfiber till de platser som de kommersiella 
aktörerna inte täcker in. 

• ytterligare satsningar ska göras på gång- och cykelvägar både i tätorterna och på 
landsbygden. 

• kommunen ska reservera mark och planera verksamhetsområden i östra, västra, 
södra och norra kommundelarna samt i Norrtälje stad. 

 


