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       Tillgänglighet, en förutsättning för välfärd 
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•  Skilda förutsättningar i stad och landsbygd  
måste beaktas 

•  Ett robust system kräver åtgärder och  
prioriteringar 

•  Ny teknik skapar möjligheter men kräver  
flexibel planering 

•  Minska klimatutsläppen 

     Att beakta – viktiga utmaningar 
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•  Vidmakthållande kräver ökade resurser till underhåll 
–  Behoven väsentligt större än ramarna i gällande plan 
–  Oförändrade anslagsnivåer medför hårda prioriteringar 

•  Begränsat utrymme för investeringar 
–  Större utrymme för trimningsåtgärder i befintligt system 
–  Fokusera på åtgärder som bättre utnyttjar befintlig kapacitet, 

bland annat sjöfart, längre och tyngre fordon 

•  Stora investeringar i infrastruktur löser inte klimatproblemen 
–  Vägtrafiken är central 
–  Styrmedel nödvändiga för att minska utsläppen 

•  Val av åtgärder ska alltid göras utifrån kostnadseffektivitet 
och långsiktig hållbarhet 

     Huvuddragen i inriktningsunderlaget 
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Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inom ramen för 
sitt uppdrag bistå den särskilde utredaren med 
nödvändiga underlag och utredningsresurser inom 
ramen för utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder 
för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna. 
 
 
(Regeringsbeslut 2014-07-01, N2014/3018/TE) 
 

Uppdrag till Trafikverket om att 
bistå Sverigeförhandlingen 

      Uppdraget 
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 kopplat till Sverigeförhandlingen 

•  Ostlänken och Göteborg-Borås 
•  Åtgärdsvalsstudier för sträckorna Linköping-Borås och 

Jönköping-Malmö. 
 

•  På uppdrag från Sverigeförhandlingen arbetar           
Trafikverket med beräkningar och förutsättningar:  
 - ekonomiska samhällsnyttor 
 - kapacitet 
 - kommersiella förutsättningar 
- juridiska förutsättningar 
- systemkrav  
- finansieringsmöjligheter.  

•  Underlag om 
–  Järnväg till Norrland 
–  Cykling 
–  Östlig förbindelse 
–  Ny fast förbindelse till Danmark 

•  Dialog med kommuner, regioner med flera.  

 

 Trafikverkets arbete 
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Förutsättningar för 
En ny generation 
järnväg (nya 
stambanor) 

Följdinvesteringar 
och andra åtgärder 
på nationella vägar 
och järnvägar  

Följdinvesteringar 
och andra åtgärder 
på regionala vägar 
(möjligt att satsa 
även på järnvägar)  

Utredningar och 
underlag från 
Trafikverket 

Nationell plan Regionala planer 

  Vad ingår i kommande långsiktiga planer 

Regionala 
planupprättare Trafikverket Sverigeförhandlingen 
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Vad planeras i vilken plan? 

Verksamhet	   Na,onell	  plan	   Regionala	  planer	  
Dri$	  och	  underhåll	  av	  statliga	  vägar	   Statliga	  vägar	  

Dri$	  och	  underhåll	  av	  statliga	  järnvägar	   Statliga	  järnvägar	  

Dri$	  och	  underhåll	  av	  enskilda	  vägar	   Statsbidrag	  

Trimning	  och	  effek<visering,	  väg	   Na<onella	  vägar	   Regionala	  vägar	  

Trimning	  och	  effek<visering,	  järnväg	   Statliga	  järnvägar	  

Miljöåtgärder,	  vägar	   Statliga	  vägar	  

Miljöåtgärder,	  järnväg	   Statliga	  järnvägar	  

Väginvesteringar	   Na<onella	  vägar	   Regionala	  vägar	  

Järnvägsinvesteringar	   Statliga	  järnvägar	  

Investeringar	  i	  slussar	  och	  farleder	   Statliga	  anläggningar	  

Statlig	  medfinansiering	   Kollek<vtrafik	  kopplat	  
<ll	  järnväg,	  tunnelbana,	  
Stadsmiljöavtal	  

Kollek<vtrafikåtgärder,	  
kajer,	  flygplatser,	  
miljö,	  trafiksäkerhet	  
etc.	  

Byggande	  av	  enskilda	  vägar	   Statsbidrag	  
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Transport-, 
tillväxt-, 

bostadspolitiska 
m fl  mål 

 
Ta fram 

inriktnings-
underlag till 
kommande 
planperiod  
(2018-2029) 

 

Infrastruktur-
proposition 
12 års sikt 

Åtgärds-
planering 

Nationell plan  
Regionala 

planer 
12 års sikt 

Verksamhets-
planering 

Verksamhetsplan	  	  
1-‐4	  år	  	  

  Från ägarens mål till genomförande 

Genomförande 
1-xx år  

 

Hösten	  
2015	  

Hösten	  
2016	  

2017-‐2
018	  



10 08/02/16 

Tack! 


