
Vad är planerna 
för sjöfarten?



Program
09.00 Inledning och välkomna

09.05 Godsstrategin – senaste nytt och vad händer 
framöver? 

09.35 Maritima strategin – senaste nytt och vad 
händer framöver? 

09.55 Infrastrukturplanen – hur ser 
inriktningsunderlaget och en möjlig tidplan för 
åtgärdsplaneringen ut? 

10.15 Slut



Godsstrategin – senaste nytt och vad händer framöver?
• Pia Berglund, Nationell samordnare för inrikes sjöfart, Trafikverket
• Åsa Tysklind, Kanslichef nationella godstransportrådet, Trafikverket



Godsstrategin – senaste nytt 
och vad händer framöver? 

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart
Åsa Tysklind, kanslichef nationella godsstransportrådet
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Vem styr vem?
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Riksdag

• Tillsätter statsminister (regering)
• Beslutar budget/lagar

Regering

• Beslutar kollektivt (ex. Maritima Strategin)
• Genomför riksdagens beslut
• Beslutar förordningar
• Styr myndigheterna genom regleringsbrev, utnämningar, 

regeringsuppdrag
• Beslutar om olika strategier som innehåller prioriteringar 

(godsstrategin, maritima strategin)

Myndighet

• Självständiga i enskilda beslut
• Genomför arbete på uppdrag av regering 
• Tar fram underlag till regeringen (ex. inriktningsunderlag)

Instruktion

• Beslutas av regeringen och anger vad myndigheten 
får göra

Reglerings
brev

• Årliga
• Anger budgetramar
• Kan också innehålla särskilda uppdrag

Regeringsuppdrag

• Regeringen kan dela ut regeringsuppdrag om saker 
som myndigheterna ska hantera och svara 
regeringen på. 
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Gabriella Lavecchia, Vice förbundsordförande, Seko
Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF Metall
Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn
Jan Sundling, Styrelseordförande, Green Cargo
Therese Svanström, Förbundsordförande TCO
Tommy Wreeth, Förbundsordförande, 
Transportarbetarförbundet
Björn Westerberg, Ansvarig policyfrågor, 
Tågföretagen, Almega

Nationella godstransportrådet
Ordförande: Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
Per-Olof Arnäs, Universitetslektor, Chalmers
Ylva Arvidsson, Chef flygfrakt, Swedavia
Svante Axelsson, Nationell samordnare, Fossilfritt 
Sverige
Karolina Boholm, Transportdirektör Skogsindustrierna, 
Per Bondemark, VD, Maserfrakt
Linda Borgenstam, VD, Schenker Consulting
Marcus Dahlsten, VD, Transportföretagen
Rikard Engström, VD, Svensk Sjöfart
Rickard Gegö, VD, Sveriges Åkeriföretag
Gunilla Glasare, Avd chef tillväxt o samhällsbyggnad, 
SKR
Karolina Kjellgren, Head of Oceania Trade, Wallenius 
Wilhelmsen Logistics AB



Nationella godstransportrådet
Plattform för samverkan på godstransportområdet

Kommande rådsmöten 
12 november 2020
21 januari 2021

Workshops
- tema kompetensförsörjning
- tema godstransportflöden stråk/noder/hamnar



Regeringsuppdrag
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Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Boverket



Omfattar alla trafikslag – tydligt politiskt budskap – transporteffektivitet och överflyttning 
Den nationella godstransportstrategin 
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Regeringsuppdrag till Trafikverket
Främjandeuppdrag

• Samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart (avslutas 2024)
- Handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart 
- Analys av torrhamnar 

• Horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad (avslutas 2029)
- Delrapport 2019-05-31
- Delrapport 2020-06-30 

• Intensifiera arbetet med intermodala järnvägstransporter (avslutas 2021)
- Hinder för ökad omlastning till intermodala järnvägstransporter
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Regeringsuppdrag till Trafikverket

Redovisade 2019 - rapporter
• Analys om och var längre lastbilar bör tillåtas på det svenska vägnätet 
• Verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg 

Redovisade 2020 - redogörelser
• Upprätta långsiktig underhållsplan avseende genomförande av järnvägsunderhåll
• Längre och tyngre tåg
• Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK)
• Implementering av bärighetsklass 4
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Redovisas 2021
• Analys tågfärjan Trelleborg – Tyskland
• Uppdrag att planera för en utbyggnad av elvägar
• Uppdrag att analysera behovet av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon 
• Långsiktig kompetensförsörjning inom järnvägssektorn
• Kunskapsunderlag Europeiska godskorridorer på järnväg
• Återrapporteringskrav överflyttning

Redovisas 2022
• Verka för utökat och breddat stöd till forskning och innovation på sjöfartsområdet 

Redovisas 2029
• Översyn av bristen på säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken längs större vägar

Stadsmiljöavtal hållbara godstransportlösningar

Trafikverket - regeringsuppdrag 



1 regeringsuppdrag till Boverket
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Redovisade 2020
• Vägledning för godstransporter i fysisk planering

3 regeringsuppdrag till Transportstyrelsen 
Redovisade 2019
• Obemannade luftfartyg i Sverige
Redovisade 2020
• Utredning av säkerhetshöjande åtgärder för korta dragbilar
Redovisas 2021
• Utreda och föreslå åtgärder för en mer säker, hållbar och effektiv sjöfart



4 regeringsuppdrag till Trafikanalys
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Redovisade 2019/2020
• Breddad ekobonus - analys hur intermodala godstransporter kan främjas (omlastningspeng)
• Styrmedel för tunga miljövänliga lastbilar –

Regeringsbeslut 2020-08 klimatpremie miljölastbilar o eldrivna arbetsmaskiner

• Analys konsekvenser av ökande e-handel på transportsektorns utsläpp 
- Leder e-handel till ökade transporter?
- Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara

Redovisas årligen i mars och slutredovisning 2022
• Följa upp och utvärdera arbetet med att genomföra den nationella godstransportstrategin

- Delutvärdering december 2020



Nu händer 
det!



STOCKHOLM

SKÅNE

20172019

Kommuner och regioners roll



2020-11-04
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En ökad andel gods behöver gå på 
sjö och med järnväg. Regelverk 
och avgiftssystem behöver 
anpassas för att möjliggöra detta. 



Handlingsplan för 
att stärka inrikes 

sjöfart och 
närsjöfart

Bidragit har:
Trafikverket, 

Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket, Vinnova, 

Boverket, 
Energimyndigheten, 

Fossilfritt Sverige, SKL



2020-11-0419

Rederier
(regler, 

avgifter, FOI, 
stöd)

Varuägare
(kravställning

, nyttor, 
hållbarhet)

Hamnar
(avgifter, 

främjande, 
FOI)

Offentlig 
sektor



På gång framåt
• Ekobonus
• Hamnar i fokus (Sveriges kommuner och Regioner samt fortsatt 

hamnturné samt harmonisering av miljöstyrning)
• Prissättning för inrikes sjöfart
• Nytt forum för inlandssjöfart
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Vi skapar smidiga flöden för godstransporter

Ett skifte på väg mot ett närmare Sverige

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi skapar smidiga flöden för godstransporter Fler landsdelar och företag binds samman när transportsystemet effektiviseras. Digitaliseringen kopplar ihop godstrafiken till en enda enhet, vilket gör systemet effektivare: det blir enklare att leva och verka, oavsett var man bor. SVERIGES NYA JÄRNVÄGBanorna rustas och moderniseras för att klara dagens och morgondagens tåg. �Sliten räls, signalsystem och kontaktledningar byts ut i hela landet. Stambanor för höghastighetståg byggs, och avlastar de befintliga stambanorna. Dessutom digitaliseras hela systemet, vilket gör spåren enklare att övervaka och underhålla. Vi bygger en helt ny järnväg som transporterar gods snabbare och punktligare. I Sverige och vidare ut i Europa. VI SKAPAR FRAMTIDENS TRAFIKLEDERTillsammans med fordonsindustrin utvecklar vi en eldriven och automatiserad transportkedja. Inom en snar framtid färdas gods snabbt och kostnadseffektivt, vilket frigör kapital och ökar konkurrenskraften hos näringslivet i hela landet.  VI RUSTAR OCH BYGGER UT VÅRA FLYTANDE TRAFIKLEDERVi fördjupar farleder och muddrar och trimmar hamnar i bland annat Södertälje och Sundsvall. Dessutom byter vi ut slussar i kanaler över hela Sverige. Sammantaget betyder det att mer gods kan lyftas över till sjöfarten, vilket minskar utsläpp och buller från lastbilstrafiken. VI SKAPAR LÖSNINGAR MED DET LOKALA NÄRINGSLIVET En särskild näringslivspott ger de lokala företagen inflytande över lösningar som underlättar transporter. Allt för att gynna konkurrenskraft och arbetsmarknad utanför storstadsregionerna. 





Maritima strategin – senaste nytt och 
vad händer framöver?
• Joacim Johannesson, Havs- och vattenmyndigheten 
• Malin Liljenborg, Transportstyrelsen



Uppföljning av Sveriges 
maritima strategi

Joacim Johannesson, Havs och Vattenmyndigheten 
Malin Liljenborg, Transportstyrelsen
2020-11-06



1.Maritima strategin och 
uppföljningen

2.Resultat med exempel



Vision:

Konkurrenskraftiga, 
innovativa och hållbara 
maritima näringar som 
kan bidra till ökad 
sysselsättning, minskad 
miljöbelastning och 
attraktiv livsmiljö

(beslutad 2015)



Åtgärdsområden och perspektiv

2020-11-0527



Uppföljning av strategin

» Varför:
• För att få bättre kunskapsunderlag inför framtida beslut om 

maritima frågor i Sverige

» Hur:
• Med hjälp av 28 indikatorer, framförallt om tillståndet 

(visar riktning)
• Befintlig statistik i första hand
• Samarbete mellan 15 myndigheter, varav några 

indikatoransvariga

» Hur ofta:
• årligen, fördjupad (vart 3-4 år)?



Resultat

» Konkurrenskraftiga näringar
• Ökade förädlingsvärden, oförändrad sysselsättning

» Attraktiva kustområden
• Fortsatt gynnsamt

» Hav i balans:
• Fortsatta miljöproblem
• Ökat marint områdesskydd och bättre badvattenkvalitet





Indikator 7. Maritima näringars klimatpåverkan



Indikator 12. Näringarnas konkurrenskraft



Indikator 10. Olyckor och tillbud för fartyg

Globala mål som berörsAntal rapporterade 
sjöolyckor och tillbud 

180

200

220

240

2014 2018

Fler olyckor och tillbud 

Efter en nedgång i mitten 
av tidsperioden ökar 
antalet rapporterade 
sjöolyckor och tillbud 
igen och är nu fler än i 
början av tidsperioden



Indikator 14. Trafikslagsregelverk

Globala mål som berörsInternaliseringsgrad -
godstransporter till sjöss 

50%
60%
70%
80%
90%

100%
110%
120%
130%

2014 2019

Svårt jämföra 
sjötrafikens 
internalisering över tid
Internaliseringsgraden för 
externa kostnader inom 
sjötrafiken ökar med ca 11 
procentenheter mellan 
2014 och 2019 – men nya 
beräkningsmetoder från 
2019 visar på lägre 
internalíseringsgrad.



Indikator 15. Sveriges fartygsflotta

Globala mål som berörsAntal 
svenskregistrerade 
fartyg 

285

300

315

330

2014 2019

Vändpunkt för den 
svenska 
fartygsflottan?

Antalet 
svenskregistrerade 
fartyg ökar något i 
jämförelse med 2014 
och återhämtar sig från 
en nedgång i mitten av 
tidsperioden



Mer om uppföljningen

» Rapport (pdf)

» Indikatorer på webben:

https://www.havochvatten.se/plane
ring-forvaltning-och-
samverkan/program-projekt-och-
andra-uppdrag/maritima-
strategin/uppfoljning-av-den-
maritima-strategin.html

https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/program-projekt-och-andra-uppdrag/maritima-strategin/uppfoljning-av-den-maritima-strategin.html


Frågor



Tack!



Infrastrukturplanen – hur ser inriktningsunderlaget 
och en möjlig tidplan för åtgärdsplaneringen ut? 
• Anna Wildt-Persson, Trafikverket





Trafikverkets 
inriktningsunderlag och 

nästa steg
Webinarium Svensk Sjöfart 6 nov 2020

Anna Wildt-Persson, Strategisk Utveckling

Presentatör
Presentationsanteckningar
Webinarium kl. 9.00-10.1509.00 Inledning och välkomna 09.05 Godsstrategin – senaste nytt och vad händer framöver? – Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart, & Åsa Tysklind, Trafikverket 09.35 Maritima strategin – senaste nytt och vad händer framöver? – Joacim Johannesson, Havs- och vattenmyndigheten, & Malin Liljenborg, Transportstyrelsen 09.55 Infrastrukturplanen – hur ser inriktningsunderlaget och en möjlig tidplan för åtgärdsplaneringen ut? Anna Wildt-Persson, Trafikverket 10.15 Slut



Transport-
politiska 

mål

Inriktnings-
underlag

Infrastruktur-
proposition

Nationell plan
Länsplaner

Genom-
förandeplan

Verksam-
hetsplan

Genom-
förande

Inriktnings-
underlag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Transportpolitiska målDet övergripande transportpolitiska målet handlar om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbart transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet Funktionsmål - transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehovHänsynsmål om trafiksäkerhet, ingen ska dödas eller skadas allvarligt, och miljö och hälsa, att bidra till det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsaInriktningsunderlagInriktningar för transportsystemets långsiktiga utveckling. Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en kommande planperiod – vanligtvis 12 år. Regeringen kan ge andra myndigheter kompletterande uppdrag som underlag till en proposition.InfrastrukturpropositionInnehåller regeringens långsiktiga politik för infrastrukturen. Riksdagen fattar beslut om propositionen och om ekonomiska ramar för den kommande nationella planen och länsplanerna. Efter riksdagsbeslut ger regeringen ett uppdrag till Trafikverket att ta fram ett förslag till en ny nationell plan, och till de regionala planupprättarna att ta fram regionala planer. Nationell plan och Länsplaner Trafikverket redovisar ett förslag till ny nationell plan. Politiken beslutar om ny plan och kan då göra revideringar. Länsplaneupprättarna beslutar om sina regionala planer. Lite förenklat kan man säga att den nationella planen omfattar all drift och underhåll av vägar och järnvägar, investeringar i det nationella vägnätet, riktade miljöåtgärder i hela vägnätet (även det regionala), investeringar i sjöfart (farleder) och statlig medfinansiering till de regionala planerna - som omfattar investeringar i det regionala vägnätet, samt medfinansiering till kommuner t ex i form av stadsmiljöavtal. Trafikverket tar sedan några år tillbaka fram en 6-årig genomförandeplanInnehåller egentligen inget nytt men är en konkretisering av åtgärder i nationell plan och länsplaner – lite mer exakt när i tid Trafikverkets åtgärder för underhåll och investeringar ska ske, som underlag för dialog med operatörer, andra planerande aktörer som t ex kommuner, information om kommande upphandlingar etc. Vi gör också en rullande treårig verksamhetsplan 



Regeringsuppdrag till Trafikverket
Inriktningsunderlag inför 

transportinfrastrukturplanering för en 
planperiod 2022–2033 / 2022–2037

Redovisas 30 oktober 2020 och går på 
extern remiss till 29 januari 2021

Presentatör
Presentationsanteckningar
Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en ny planperiod (I2020/01827/TP) den 25 juni 2020Trafikverket ska ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Underlag för infrastrukturproposition.Inriktningsunderlag ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 oktober 2020. Trafikverket ska samtidigt remittera redovisningen till berörda remissinstanser. Av remisskrivelsen ska framgå att remissyttrandena ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 januari 2021. Den 25 juni 2020 fick Trafikverket också ett uppdrag att uppdatera kostnader och uppgifter för nya stambanor för höghastighetståg. Detta uppdrag delredovisades 31 augusti 2020 och slutredovisas 28 februari 2021. Uppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg (I2020/01828/TP). 



Viktiga utgångspunkter i uppdraget 

• Inriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två 
alternativa planperioder, 2022–2033 resp. 2022–2037

• Förslagen ska utgå från nuvarande anslagsnivå på 622,5 mdr (12 år) samt 
+/- 20% (till detta kommer intäkter från banavgifter, trängselskatter och 
medfinansiering)

• Klimatmålet en central utgångspunkt

• Analys av styrmedel och åtgärder som hållbart och kostnadseffektivt når 
klimatmålet.

• Fyrstegsprincipen vägledande och transportslagsövergripande planering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Några viktiga utgångspunkter i direktivetInriktningsunderlag för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa planperioder, 2022–2033 resp. 2022–2037Förslagen ska utgå från nuvarande anslagsnivå på 622,5 mdr (12 år) samt +/- 20% (till detta kommer intäkter från banavgifter, trängselskatter och medfinansiering)Klimatmålet är en central utgångspunktAnalys av styrmedel och åtgärder som hållbart och kostnadseffektivt �når klimatmålet.Fyrstegsprincipen en hörnpelare, steg 1 och 2-åtgärd prioriteras.Utgångspunkten är de transportpolitiska målenTrafikslagsövergripande underlagSamhällsekonomi , effektbeskrivningar och hållbarhetBeslutad nationell plan för 2018–2029 ska fullföljas.Vidmakthållande behov för att bibehålla funktionalitet samt återta eftersläpande underhåll.Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas, byggas ut i en takt ekonomin tillåter.Totalförsvarets krav och krisberedskap i fredstid Åtgärder för att säkerställa framtida kompetensförsörjning i infrastrukturbranschenTeknikutveckling och elektrifiering Analys av prisutveckling för branschindex och konsumentprisindex (KPI).



Huvudbudskap



Prioritering av 
underhåll och 
klimatmålen i fokus
• Växande befolkning och ekonomi driver på 

transportefterfrågan

• Klimatmålen kan nås med omfattande 
elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och 
högre bränslepriser.

• Det är mest effektivt att först vårda det vi har

• Hårda prioriteringar kommer att krävas

• En finansiering av nya stambanor utanför 
nationell plan frigör utrymme för en effektivare 
framdrift och angelägna åtgärder

Presentatör
Presentationsanteckningar
Huvudbudskap



Växande befolkning 
och ekonomi driver på 
transportefterfrågan  

• Ökning av persontransportarbetet 
med 25–30 procent

• Teknikutvecklingens och 
Covid-19 pandemins effekt osäker

• Slutsatserna och rekommendationerna 
i inriktningsunderlaget är robusta för 
osäkerheter kring trafikutveckling.

Presentatör
Presentationsanteckningar
En ökande befolkning och växande ekonomi driver på den framtida efterfrågan på person- och godstransporter i Trafikverkets prognoser över trafikens utveckling.Relativt sett beräknas järnvägstransporterna öka snabbast, medan vägtrafiken beräknas öka klart mest i absoluta tal eftersom vägtrafiken är så mycket större än övriga trafikslag. Prognoserna visar på en kraftig ökning av transportarbetet för sjöfarten fram till 2040. Modellresultaten pekar på en ökning av transportarbetet från 32 miljarder tonkm 2017 till 52 mdr tonkm 2040. Transporterna på väg ökar något mer än sjöfarten i absoluta tal, men från en högre nivå i utgångsläget. Det innebär att de årliga tillväxten bedöms bli lägre för väg än för sjöfart. Inrikes godstransportarbete enl basprognos 2020Järnväg prognos: 2017: 21.4 mdr tonkm  2040: 30,5 mdr tonkm, total tillväxt 42%Sjöfart prognos: 2017: 32.1 mdr tonkm 2040: 52.5 mdr tonkm, total tillväxt 64%Väg prognos 2017: 50,3 mdr tonkm 2040: 73,2 mdr tonkm, total tillväxt 46%Trafikökningen beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva tätorterna än inom dem. Trafikutvecklingen och fördelningen på trafikslag påverkas även av styrmedel och infrastrukturåtgärder, men de effekterna är generellt sett mindre än effekterna av omvärldsfaktorerna sett på totalnivå.Prognoserna för trafikutvecklingen är behäftade med osäkerheter av olika slag, bland annat eftersom omvärldsvariabler som framtida befolkning och ekonomisk utveckling är osäkra. Även teknikutvecklingen är en osäker faktor. Den förväntas leda till mer kostnads- och energieffektiva, tillgängliga transportlösningar med mindre miljöpåverkan, vilket ytterligare kan driva på transportefterfrågan. Samtidigt kan framför allt digitaliseringen leda till en minskad efterfrågan på vissa typer av transporter. Teknikutvecklingens samlade effekt på transportefterfrågan är därför osäker. Det är också osäkert vilka effekter covid-19-pandemin ger på framtida efterfrågan på och utbud av transporter. Trafikverket har genomfört känslighetsanalyser, där de viktigaste osäkerhetsfaktorerna har kvantifierats så att troliga spann för trafikutvecklingen har kunnat beräknas. Slutsatserna och rekommendationerna i inriktningsunderlaget är robusta för osäkerheter. Det beror på att såväl medel för vidmakthållande som rangordning av namngivna investeringar inte påverkas i särskilt hög grad av variationer i trafikutvecklingen. 



Så nås klimatmålen 
kostnadseffektivt
Omfattande elektrifiering, ökad 
biodrivmedelsanvändning och högre 
bränslepriser behövs

• Förutsätter utbyggnad av ladd-
infrastruktur laddinfrastruktur i närtid

• Kräver en strategi för användning och 
produktion av biodrivmedel

• Högre bränslepriser får 
fördelningspolitiska effekter

Satsningar på förbättrade alternativ kan 
skapa stora nyttor, men bidrar blygsamt till 
att minska transportsektorns klimatutsläpp. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Klimatmålen kan nås med omfattande elektrifiering, ökad andel biodrivmedel och högre bränslepriser Alla tre benen behövs för att minimera risker och osäkerheter. Vår bedömning innehåller antaganden om en hög takt i elektrifieringen men även biodrivmedel genom bränslebyte/reduktionsplikt och högre bränslepriser på fossila bränslen för att dämpa transportefterfrågan krävs. Alla tre områdena har hållbarhetsutmaningar. En omfattande elektrifiering är nödvändig, förutsätter utbyggnad av laddinfrastruktur i närtid för både lätt och tung trafik. Ökad användning av biodrivmedel krävs. En strategi för hållbar biodrivmedelsproduktion behöver tas fram. Högre bränslepriser har olika påverkan på hög-/låginkomsttagare och stad- och landsbygdsbor, och skulle påverka den tunga trafiken hårdare Satsningar på förbättrade alternativ kan ofta skapa stora nyttor, men bidrar bara blygsamt till att minska transportsektorns klimatutsläpp. 



Hårda prioriteringar 
kommer att krävas

• Den ekonomisk planeringsramen 
räcker varken för genomförande av 
namngivna investeringsåtgärder 
eller för ett vidmakthållande som 
upprätthåller funktionaliteten

• Utrymme saknas för nya 
investeringar i förhållande till 
gällande nationell plan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hårda prioriteringar krävs i fördelningen av ekonomiska ramarekonomisk planeringsram med 622,5 mdkr/12 år och 830 mdkr/16 år räcker varken för genomförande av namngivna investeringsåtgärder i gällande plan - eller vidmakthållande för att upprätthålla dagens funktionalitet. Utrymme saknas också för nya investeringar i förhållande till gällande nationell plan.Trafikverket redovisar tänkbara inriktningar för fem alternativ per planperiod-20 procent, 12 och 16 år utan några delar av nya stambanor 0 procent, 12 och 16 år med och utan delar av nya stambanor + 20 procent, 12 och 16 år med och utan delar av nya stambanorHögre nyttor men större risk med längre planperiodMer nyttor hinner skapas med en längre planperiodEffektiviteten (nytta per satsad krona) är dock ungefär samma som med kortare planperiod  Med längre planperiod binds medel upp långt fram och minskar den framtida handlingsfriheten Nackdelarna och riskerna med en längre planperiod är större än fördelarna



Inriktningar 



Indikativ fördelning av planeringsramen för olika inriktningar 2022-2033. Miljarder kronor.

Inriktning Ram FOI

Vidmakthållande Samhälls-
säkerhet 

och 
bered-
skap

Trimnings-
och miljö-
åtgärder

Stads-
miljö-
avtal

Namngivna åtgärder
Nya 

investe-
ringar

Läns-
planer

Planering 
stöd och 

myn-
dighets-
utövning

Räntor, 
återbetal-
ning lån 

och bidrag

Summa
Väg Jvg Efter-

satt uh BK4
Nya 

stam-
banor

Järnväg
Ny 

teknik 
järnväg

Väg Sjöfart

Gällande 
nationell plan 622,5 8

286
0 35 12

193
0 37 14 37 622

152 124 0 10 41 90 17 40 5

Genomföra-
nde av gällande 
nationell plan 

2022-33

8
286

0 35 12
215

0 37 14 33 640
152 124 0 10 71 81 25 31 6

0 %  Alt A med 
Nya stambanor 622,5 8

354
11 27 10

126
0 37 16 33 622

188 156 0 10 53 37 23 7 6

0 % Alt B utan 
Nya stambanor 622,5 8

383
11 35 12

87
0 37 16 33 622

200 169 0 14 0 44 23 14 6

-20% 498 8
292

10 27 10
73

0 30 15 33 498
161 131 0 0 0 37 23 7 6

+20% alt A 
med Nya 

stambanor
747 8

391
11 40 14

189
0 44 17 33 747

200 169 0 22 71 58 23 31 6

+20% alt B 
utan Nya 

stambanor
747 8

404
11 50 14

143
23 44 17 33 747

200 169 13 22 0 81 25 31 6



Kommunikation



• Externa aktörer i direktivet (expertkompetens, fakta och underlag)

• Befintliga råd och forum

• Nyhetsbrev – Nytt från Trafikverket

• Trafikverket.se och Intranätet

• Extern remiss

Kommunikation och dialog

Presentatör
Presentationsanteckningar
Enligt direktivet: ”Luftfartsverket och Sjöfartsverket ska bistå med fakta och bedömningar för att Trafikverket ska kunna ta fram ett trafikslagsövergripande inriktningsunderlag. Trafikanalys ska bistå Trafikverket med kompetens vid analyser av olika styrmedel. Naturvårdsverket och Statens energimyndighet ska vid behov bistå med kompetens vid klimat- och energirelaterade analyser. Vid behov ska även Konjunkturinstitutet bistå med synpunkter kring olika styrmedels kostnader och effekter. Trafikverket ska samråda med regionerna och Gotlands kommun som är länsplaneupprättare. Regionerna ska bidra med bedömningar och fakta. Vid behov ska Trafikverket även samråda med andra myndigheter som Trafikverket bedömer är berörda.”



Förberedelser för 
planrevidering



Möjlig tidplan

• Uppdrag 25 
Juni-30 okt 2020

• Extern remiss   
30 okt 2020 –
29 jan 2021

Inriktnings-
planering

• Våren 2021?
• Direktiv åtgärds-

planering våren 
2021? 

Infrastruktur-
proposition

• Förslag ny 
nationell och 
regionala planer 
hösten 2021?

• Extern remiss
• Beslut om planer 

våren 2022?

Åtgärdsplanering 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi vet inte exakt hur tidplanen för processen ser ut framöver men kan dra några slutsatser utifrån skrivningarna i direktivet. ”Syftet med uppdraget är att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för transportsystemets utveckling… När riksdagen har slagit fast plan-period och ekonomiska ramar följer åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.”Detta är en möjligt tidplan för olika delar i processen framöver fram till nästa riksdagsval. Trafikverket avser att förbereda för en ny åtgärdsplanering med början i höst. 



Tack!



Program
09.00 Inledning och välkomna

09.05 Godsstrategin – senaste nytt och vad händer 
framöver? 

09.35 Maritima strategin – senaste nytt och vad 
händer framöver? 

09.55 Infrastrukturplanen – hur ser 
inriktningsunderlaget och en möjlig tidplan för 
åtgärdsplaneringen ut? 

10.15 Slut



Tack!
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