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Lägesrapport Infrastruktur
• Utgångspunkt i positionspapperet
”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige”,
med bakomliggande systemanalys

• Näringsdepartementets remissmöten
– Samlad hearing 2016‐03‐30
– Möte om gods 2016‐06‐02
– Möte om hållbara transporter 2016‐09‐09

• Debattartikel. ”Bygg höghastighetsbanan nu!”
• Infrastrukturutskottet, dialog med Trafikverkets regionchefer,
region Syd och region Väst
• Samarbete med Trafikverket på tjänstemannanivå

Frågeställningar i pågående arbete

• Hur föra vidare positionspapperets budskap i kommande
planering och beslut
• Beslutspåverkan på nationella beslut
• Regionernas eget planeringsuppdrag – det sydsvenska
perspektivet i länsplanerna
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Prop 2016/17: 21. Infrastruktur för framtiden – innovativa
lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
•
•
•
•

Utökade ekonomiska ramar. 515 mdr blir 622 under 2018‐2029
Kraftigt ökad satsning på järnvägsunderhåll, +47%
Utbyggnad av höghastighetståg, men inom ordinarie planering.
Viktiga utmaningar
–
–
–
–

Fossilfritt välfärdsland
Ett Sverige som håller ihop
Ökat bostadsbyggande
Förbättrade förutsättningar för näringslivet – både arbetsmarknad och
gods

• Relativt övergripande prop. Mycket lämnas till regeringens
planeringsuppdrag och Trafikverkets planering.
• Planering för ökande transporter – både person och gods
• Fyrstegsprincipen

Sydsverige i infrastrukturpropositionen
• Många delar i vår grundsyn återspeglas väl i
propositionen – utnyttja gjorda och planerade
investeringar, väl fungerade arbetsmarknader,
betydelsen av internationella godstransporter,
klimatfrågan, sambandet tillgänglighet‐bostäder mm
• Inga satsningar på objektnivå pekas ut
• Prioriteringarna i positionspapperet
– Interregional tillgänglighet
– Sammanknutet Sydsverige
– Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter
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Handlingsplan Infrastruktur

Handlingsplan 2017. Infrastruktur
Två viktiga uppgifter i regionernas uppdrag
• Planupprättare ‐ Länsplan för regional infrastruktur
• Företräda regionerna gentemot nationella organ och verka
för att statens insatser samordnas med regional utveckling
Gemensam nationell agenda
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12‐åriga planer med översyn i varje mandatperiod
• Inriktningsplanering
Inriktningsunderlag
Trafikpolitiska utredningar
Proposition

• Åtgärdsplanering
Planeringsuppdrag
Nationell plan
Länsplaner

• Genomförande
• Parallellt arbete med Sverigeförhandlingen

Regeringens tidsplan
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Fokusområden 2017. Infrastruktur
• Samverkan i åtgärdsplaneringen 2018‐2029
– Mellan regionerna i Sydsverige
– Med Trafikverket

• Beslutspåverkan gentemot riksdag, regering och Trafikverket
– Planeringsuppdrag
– Upprättande och remiss av planer
– Regeringens prioriteringar – nya stambanor, nationella planens
innehåll, ekonomiska ramar för regionala planer mm

• Informationsutbyte kring internationella frågor – TEN‐T,
interregprojekt mm
• Långsiktig kollektivtrafikutveckling och infrastruktur

Sydsvensk samverkan kring
trafikförsörjningsprogram
Uppdrag till utskotten för Infrastruktur och
Kollektivtrafik. Ta fram förslag om på vilket sätt och i
vilka former samverkan ska ske.
• Funktionella samband
• Gemensam sydsvensk målbild
• Gränsöverskridande kollektivtrafiksystem. Storregional
tågtrafik, gränsregionalt resande
• Kompetensutbyte
• Organisationslösningarna skiljer sig mellan olika regioner
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