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Minnesanteckningar  
Utskottet för infrastruktur inom Regionsamverkan Sydsverige,  
2018-05-07 kl 10.00-14.00 i Alvesta 
 
Närvarande: 
Christina Mattisson, Region Blekinge, ordf. 
Lennarth Förberg, Region Blekinge  
Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar län 
Robert Olesen, Region Kronoberg 
Suzanne Frank, Region Kronoberg 
Dag Hultefors, Region Halland 
Per Stané Persson, Region Halland 
Rune Backlund, Region Jönköpings län 
Jeanette Söderström, Region Jönköpings län 
Mätta Ivarsson, Region Skåne 
Urban Widmark, Region Skåne 
 

Tjänstepersoner: 
Peter Hermansson, Region Blekinge 
Lina Andersdotter, Regionförbundet i Kalmar län 
Jana Asp, Regionförbundet i Kalmar län 
Emil Hesse, Region Jönköping 
Åslög Kantelius, Region Jönköping 
Per Hansson, Region Kronoberg 
Arne Ingemansson, Region Halland 
Jan Tornell, Region Halland 
Emelie Petersson, Region Skåne 
Martin Risberg, Region Skåne 
 
 

Inbjudna: 
Per Ålind, projektledare för Regionalt superbusskoncept i Småland, deltog under p. 1-4 
Yvonne Aldentun, Regionförbundet i Kalmar län, deltog under p. 1-4 
Erik Andersson, Region Jönköpings län, deltog under p. 1-4 
Thomas Nilsson, Länstrafiken Kronoberg, deltog under p. 1-4 
 
1. Inledning och godkännande av dagordning 

Christina Mattisson hälsade alla välkomna öppnade sammanträdet. Dagordningen justerades med 
byte av ordning mellan p. 3 och 4 samt att p. 5 Nationell plan utgår eftersom regering inte tagit 
beslutet ännu. 
 

2. Minnesanteckningar från föregående möte 
Minnesanteckningar från föregående möte den 5/2 godkändes. 
 

3. Regionala Superbussar i Småland 
Per Ålind redovisade resultaten av projektet Förstudie av förutsättningarna för regionalt 
superbusskoncept i Smålandslänen. I projektet har de tittat på förutsättningar för att inför ett 
regionalt busskoncept i ett antal prioriterade länsgränsöverskridande stråk som saknar 
tågförbindelser. Information och dokumentation finns att hämta på https://www.klt.se/Om-
oss/Statistik/Regionalt-superbusskoncept-i-Smaland/. 
 

4. Positionspapper Kollektivtrafik 
Yvonne Aldentun föredrog utkastet på positionspapper för kollektivtrafiken som nu är framtaget 
och hade skickats ut som underlag inför mötet. Positionspapperet ska behandlas vid RSS 
styrelsemöte den 17-18/5. ”Fönstret” för att påverka innehållet i större omfattning ligger då fram 
till dess styrelsen behandlar positionspapperet. Respektive region har ombetts komma in med 
synpunkter till Thomas/Yvonne före den 12/5, för att utkastet ska hinna revideras till 
styrelsemötet. 
 
Ordförande betonade att positionspapperet för kollektivtrafik är ett uppdrag som ligger på 
kollektivtrafikutskottet och att infrastrukturutskottets roll är att se på detta utifrån ett 
infrastrukturperspektiv. Positionspapperet ska tas upp vid trafikutskottets möte först den 14/5 och 
vi kan vid sittande möte endast lämna synpunkter på det utkast vi tagit del av.  

https://www.klt.se/Om-oss/Statistik/Regionalt-superbusskoncept-i-Smaland/
https://www.klt.se/Om-oss/Statistik/Regionalt-superbusskoncept-i-Smaland/
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Några noteringar; 
- Det är viktigt att det ges tid för politisk förankring innan positionspapperet beslutas. Tidplanen 

för behandlingen av positionspapperet inom RSS ger mycket lite tid för politisk förankring i 
regionerna.  

- I positionspapperet måste hållbarhetsperspektivet lyftas fram tydligare, ett viktigt mål är att 
bidra i omställningen till klimatsmarta och hållbara resor i syfte att uppnå nationella och 
regionala klimatmål.  

- De tre perspektiven som positionspapperet har är mycket bra, ordningen borde ändras så att 
medborgaren dvs. resenärsperspektivet kommer först. 

- Beskrivningarna av OECD rapporter och dess slutsatser behöver breddas så att 
beskrivningarna relaterar till hela den sydsvenska geografin. Att den tar upp alla regioners 
OECD-rapporter eller alternativt en samlad sammanfattning av slutsatserna av dessa. 

- I kap 5 (sid. 7), inleds 3e stycket med ”Genom att försvåra för bilisterna…”, måste ändras om 
man ska få en bred politisk acceptans. 

- Positionspapperet har 2040 som mål år, men borde även ange en inriktning att utveckla 
trafiken på kort- och medellång sikt. Det behöver signalera om en successiv utveckling av 
trafiken med delmål som kan korrelera med en rimlig förväntan i utbyggnaden av 
infrastrukturen.  

- Positionspapperet ska ju vara en överenskommelse om utveckling av den interregionala 
trafiken och trafik över länsgränserna (tåg och buss) som sedan lämpligen inarbetas i 
respektive regions TFP, det skulle t.ex.. även kunna var en bilaga i regionernas kommande 
TFP. 

 
5. Nationell plan för transportsystemet, om beslutad 

Punkten utgår eftersom regeringen inte tagit beslutet. 
 

6. Aktivitetsplan infrastruktur 2018 (2019-2020) 
Arbetsgruppen har tagit fram förslag på en aktivitetsplan för att konkretisera utskottets arbete med 
uppdragen som ligger i RSS antagna handlingsplan. Denna är inget som ska fastställs utan ska ses 
som ett levande dokument och revideras löpande efter behov. Aktivitetsplanen (version 180424) 
gicks igenom. Vissa justeringar gjordes i tidplanen för aktiviteter bl.a. att utvärderingen av RSS 
arbete kopplat till nationell plan 2018-2029 görs med utskottet den 19 november. Utskottet enades 
om att aktivitetsplanen ska gälla som inriktning för arbetet. En reviderad version 180507 skickas 
ut med dessa minnesanteckningar. 
 
En fråga som kom upp kopplat till arbetet med godstransporter var de regionala 
godstransportrådens funktion. På vilket sätt de skulle kunna spela en roll är oklar och även 
länsstyrelsernas (landshövdingens) funktion i dessa, då frågorna numera är kopplade till 
regionernas uppdrag. 
 

7. Handlingsplan 2019 
RSS handlingsplan för 2019, med utblick till 2021 ska beslutas av styrelsen den 27/9 och 
representantskapet den 19/10. Utskottet ska lämna förslag på aktiviteter inom infrastruktur i 
handlingsplanen innan sommaren. Utgångspunkten för 2019 är att jobba vidare med det som 
ligger i gälande handlingsplan och som inte avslutas 2018 och lägga till aktiviteten att ta fram en 
plan för hur vi ska arbeta med den nationella planen för perioden 2022-2033. De aktiviteter som 
läggs in i planen utgör sedan grund för RSS handlingsplan inom infrastruktur för de kommande 
åren. 
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8. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

9. Nästa möte 
Följande möte med utskottet för infrastruktur bokades under året: 
- 20 september kl 14.00-16.00 på Skype. 
- 19 november kl 12.30-15.30 i Alvesta, mötet börjar med lunch. 
 
Martin skickar ut kalenderbokning via Outlook. 

 
 
Antecknat av 
Martin Risberg 
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Utskottet och arbetsgruppen för infrastruktur 

 

Aktivitetsplan för 2018, med utblick 2019-2020 
Version 180507 
 
Denna aktivitetsplan för utskottet för infrastruktur och dess arbetsgrupp är en konkretisering av 
de insatser inom infrastrukturområdet som anges i Regionsamverkan Sydsveriges (RSS) 
beslutade handlingsplan för 2018. Aktivitetsplanen visar på inriktning och ambition för 2018 
med en utblick till 2020, men är ett levande dokument som kan förändras löpande vid behov. 
Den tas fram av arbetsgruppen och dess inriktning förankras i utskottet. Den är även grund för 
utskottets förslag till RSS handlingsplan för infrastrukturområdet under nästkommande år.  
 
 
Utskottets uppdrag i RSS handlingsplan 2018 
I RSS handlingsplan för 2018, fastställd vid representantskapsmötet 2017-10-19, ligger följande 
uppdrag till utskottet och arbetsgruppen för infrastruktur: 
1. Beslutspåverkan gentemot regering, riksdag och Trafikverket inför beslut om nationell plan 

för perioden 2018-2029 med utgångspunkt från det Sydsvenska positionspapperet.  
2. Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella 

planen för perioden 2018-2029.  
3. Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och 

godshantering i södra Sverige. 
4. Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets 

planering och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet.  
5. Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder 

inom ramen för de regionala planerna.  
 
Därtill finns det ett antal aktiviteter inom området som är av mer löpande karaktär och som sker 
utifrån behov eller uppkomna situationer.  
• Dialog och långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på tillhörande 

insatser i infrastrukturen i samverkan med utskottet för kollektivtrafik. 
• Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt 

arbete med transportpolitiska frågor. Ett särskilt fokus sätts på internationellt samarbete 
avseende utvecklingen av TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer och nätverk, de 
pågående interregprojekten TENTacle och Scandria2Act m.m. 

• Dialog och avstämning kring remisser i transportpolitiska frågor av gemensamt intresse. 
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Utskottsmöten 2018 
Mötesplanen för styrelse och representantskap nedan styr till del när utskottet behöver träffas. 
Utskottet har lämpligen möte innan styrelsemöte för att ha möjlighet att bereda eller lyfta 
frågor och efter höstens representantskapsmöte för att hantera beslut som tas kring utskottets 
uppdrag eller verksamhet framöver. 
 

 
 
Under 2018 planeras följande ordinarie möten med utskottet för infrastruktur: 

• 7 maj kl 10.00-14.00 i Alvesta (inför styrelsemöte 17-18/5) 
• 20 september kl 14.00-16.00 på Skype (inför styrelsemöte 27/9) 
• 19 november kl 12.30-15.30 i Alvesta (efter representantskapsmöte 19/10) 

 
 
Aktiviteter inom uppdragen 
 
1. Beslutspåverkan infrastruktur inför beslut om nationell plan för 2018-2029 
Utskottets och arbetsgruppens fokus under det senaste året har legat på insatser kopplade till 
transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029, vilket varit den av RSS prioriterade 
insatsen för 2017/2018. I och med att planerna nu ska beslutas under våren 2018 anses detta 
uppdrag som avslutat och arbetet inriktas på de andra uppdrag som ligger inom infrastruktur.  
 
 
2. Utvärdering av arbetet och insatserna kopplade till planeringsprocessen för den nationella 
planen för perioden 2018-2029 
 
Syfte/mål 
Analysera utfallet och värdera de insatser som gjorts inom RSS och även andra 
regionsamarbeten under inriktnings- och åtgärdsplaneringen kopplad till Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. Resultatet ska användas till att lägga fast en översiktlig plan för 
vilka underlag och vilka aktiviteter som RSS ska fokusera på inför och under nästa 
planeringsomgång. 
 
Genomförande 
Vid utskottsmötet den 19 november genomförs en utvärdering med utskottet. Att anlita en 
processledare som har en fristående roll under utvärderingen övervägs. Arbetsgruppen 
förbereder utvärderingen genom att: 

- analysera utfallet för RSS i den beslutade planen och försöka dra slutsatser.  
- ta fram en bild som visar på hur processen för RSS arbete sett ut, en kartläggning av 

aktiviteter och milstolpar. 
- analysera utfallet i den beslutade planen för andra regionsamarbeten. 

 
Det förberedande arbetet påbörjas efter att nationell plane beslutats (arbetsgruppsmöte Skype 
4/6 kl 13-16). 
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Utvärderingen förväntas resultera i underlag som bl.a. omfattar: 

- En sammanställning av identifierade framgångsfaktorer, aktiviteter och resurseffektiva 
insatser som är relevanta att överväga i påverkansarbete. 

- Slutsatser av andra regionsamarbetens arbete och resultat. 
- Vilka frågor som är framgångsrika att driva i RSS och vad som borde ligga på resp. region. 
- Identifiering av kritiska moment under planeringsprocessen. 
- En beskrivning av hur den process som RSS genomfört har sett ut och hur den kan 

förbättras inför nästa planeringsomgång. 
- Slutsatser om hur vi ska manifestera enigheten inom Sydsverige i fortsatt arbete. 

 
Resultatet blir underlag till arbetet med att ta fram en plan eller inriktning för RSS arbete 
kopplad till nationell infrastrukturplanering. Att ta fram en plan föreslås vara en aktivitet i RSS 
handlingsplan inom infrastruktur för 2019. 
 
 
3. Framtagande av gemensamt kunskapsunderlag avseende godstransporter och 
godshantering i södra Sverige 
 
Syfte/mål 
Skapa en övergripande bild och kunskap om godstransporter i den sydsvenska geografin 
sammanställt i en rapport/utredning. Kunskapsunderlaget ska beskriva nuläge samt utblickar 
mot en eller flera tidshorisonter framöver. Detta ska kunna tjäna som underlag för vidare arbete 
i form av ställningstaganden och/eller insatser inom positionspapperets prioritering 
”Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter”. Vi ska i detta arbete förhålla oss till och 
beakta vad som kommer fram i den nationella godsstrategi som regeringen förväntas besluta 
samtidighet med beslutet om nationell plan 2018-2029. Resultatet ska användas som underlag 
för eventuell revidering av dokumentet Sydsvenska prioriteringar inför planperioden 2022-2033.  
 
En ambition kan vara att som ett nästa steg i arbetet, utifrån den nationella godsstrategin och 
framtaget kunskapsunderlag, ta fram en Sydsvensk viljeinriktning eller handlingsplan för insatser 
inom godstransportområdet.  
 
Genomförande 
Inledningsvis görs en inventering av vilka relevanta befintliga och pågående utredningar, 
dokument och annat underlag som finns inom området, denna startas upp omgående (Per H). 
Det samlade materialet utgör sedan underlag för fortsatt utredningsarbete som genomförs i 
form av ett konsultuppdrag som påbörjas under hösten 2018 med leverans av slutrapport under 
våren 2019. Arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag påbörjas och upphandlingen 
föreslås ske genom Region Skånes ramavtal för konsulttjänster efter sommaren (Martin R och 
Björn P). Kostnaden för köp av konsulttjänster har bedömts till högst 500.000 kr. För finansiering 
av konsultinsatsen äskas medel från RSS budget, men även annan samfinansiering mellan 
delaktiga parter kan prövas. 
 
Konsultuppdraget ska redovisas i en rapport (kunskapsunderlaget) som på ett översiktligt sätt 
och relevant ur ett sydsvenskt, nationellt och internationellt perspektiv: 

- beskriver målsättningar inom godstransportområdet. 
- beskriver de större godsflöden som finns inom och genom Sydsverige samt de viktigaste 

gränsöverskridande godsflödena. 
- identifierar och beskriver de viktigaste stråken och nodernas som är av stor betydelse för 

godstransporter och godshantering i och genom södra Sverige. 
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- identifierar särskilt angelägna brister i infrastrukturen i de identifierade viktigaste stråken 
och noderna. 

- identifierar behov av andra insatser inom godstransportsystemet (tex. påverkansåtgärder) 
för att utveckla detta i önskvärd riktning och som bidrar till att uppnå de mål som finns för 
godstrafiken.  

- föreslår ett antal indikatorer som korrelerar med nationella mål eller nationella strategin 
och som kan användas för att beskriva utvecklingen över tid. 

- drar slutsatser på övergripande nivå. 
 
För genomförandet bildas en särskild arbetsgrupp bestående av en person från respektive 
region. Även Trafikverket eller annan relevant part bjuds in att delta i arbetet. Arbetet startas 
upp under våren 2018, då en arbetsgrupp bildas samt medel äskas för att säkra finansiering av 
konsulttjänster. 
 
Om RSS som ett nästa steg i arbetet ska ta fram en Sydsvensk viljeinriktning eller handlingsplan 
för insatser inom godstransportområdet, så skulle detta ske i dialog med och sedan förankras 
hos externa aktörer. Arbetet inleds då lämpligen med dialog (rundabordssamtal) utifrån den 
nationella godsstrategin och framtaget kunskapsunderlag med inbjudna branschföreträdare. En 
sådan aktivitet kan även genomföras som ett slutmoment i framtagandet av 
kunskapsunderlaget. 
 
 
4. Insatser för att förbättra regionernas insyn och möjlighet att påverka Trafikverkets 
planering och prioritering av drift- och underhållsinsatser inom järnvägssystemet 
 
Syfte/mål 
RSS bidrar till att etablera forum och former för en god dialog med Trafikverket kring planering 
av det förebyggande underhållet av järnvägssystemet för att den regionala tågtrafikens aspekter 
ska beaktas i genomförandet av drift- och underhållsinsatser. Dialogen ska skapa förutsättningar 
för att ge tid att hitta de bästa lösningarna för trafiken och resenärerna, då planerade 
underhållsarbeten förväntas innebära trafikstörningar.  
 
Genomförande 
Detta uppdrag genomförs som en process i vilken arbetsgruppen agerar som samlande och 
samordnande aktör i syfte att få tillstånd möten och dialog mellan berörda parter.  

1. Som ett första steg identifieras de personer inom Trafikverket och hos de regionala 
tågoperatörerna som är nyckelpersoner i frågan. Detta görs innan sommaren (Martin R). 

2. Arbetsgruppen och bjuder in nyckelpersonerna till ett möte under inledningen av hösten 
i syfte att respektive aktör redogör för sina utmaningar, vilka brister man ser och de 
behov man har. Mötet ska klargöra förutsättningarna för en god dialog i frågan och 
resultera i enighet om vad som är nästa steg i processen.  

3. Arbetsgruppen stödjer den fortsatta processen genom att ta på sig att arrangera möten 
eller göra andra insatser som behövs för att etablera forum och former för dialog mellan 
berörda. 
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5. Arbete med frågan hur man från regionernas sida kan jobba med steg 1- och 2-åtgärder 
inom ramen för de regionala planerna 
 
Syfte/mål 
Inom ramarna för länsplanerna ska det vara möjligt att finansiera steg 1- och 2-åtgärder utan att 
dessa ska var kopplade till namngivna objekt i planerna. Regionerna ska kunna finansiera 
insatser via de medel som budgeteras inom Trafikverket för genomförande av länsplanerna. 
 
Genomförande 
Frågan har lyfts i RSS yttrande på nationell plan samt diskuterats i KOMEXP nätverk och SKL. 
Arbetet med detta uppdrag påbörjas i våren 2019. Arbetsgruppen behöver ta fram förslag på 
hur detta uppdrag ska kunna genomföras utifrån de förutsättningar som gäller efter regeringens 
beslut om nationell plan för transportsystemet 2019-2028.  
 
 
-Dialog och långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på tillhörande 
insatser i infrastrukturen i samverkan med utskottet för kollektivtrafik 
 
Syfte/mål 
Ett positionspapper för kollektivtrafik fastställs som anger en tydlig inriktning för hur den 
storregionala trafiken ska utvecklas. För att kunna tjäna som underlag för RSS fortsatta arbete 
inom infrastrukturplanering behöver positionspapperet konkretiseras, särskilt i fråga om 
turutbud och restidsmål för tågtrafiken. Detta utgör sedan grund för RSS fortsatta arbete för att 
uppnå målbilden inom positionspapperet för infrastrukturs prioritering ”Sammanknutet 
Sydsverige”.  
 
Genomförande 
RSS kollektivtrafikutskott har uppdraget att ta fram positionspapper för kollektivtrafiken, vilket 
förväntas beskriva vad som ska uppnås. Positionspapperet är tänkt att, efter remiss och 
hantering inom respektive region, antas av RSS representantskapsmöte i oktober 2018. 
Utskottet för infrastruktur och dess arbetsgrupp deltar i arbetet med positionspapperet och i 
fortsatt arbete som förväntas resultera i konkretisering av hur trafiken ska utvecklas för att 
uppnå de mål som anges i positionspapperet. Detta ska sedan omsättas i behov och brister inom 
infrastrukturen, vilka underbyggs av t.ex. bristanalyser, nyttoanalyser, prioriteringsdiskussioner 
eller andra insatser i RSS arbete inom infrastruktur som underlag inför nästa planeringsomgång. 
 
 
-Ömsesidigt informationsutbyte och dialog kring regionalt, nationellt och internationellt 
arbete med transportpolitiska frågor. Ett särskilt fokus sätts på internationellt samarbete 
avseende utvecklingen av TEN-T, interregionala samarbetsorganisationer och nätverk, de 
pågående interregprojekten TENTacle och Scandria2Act m.m. 
 
Syfte/mål 
Kartlägga de större regionala, nationella och internationella samarbeten och projekt inom 
infrastruktur- och transportområdet som regionerna inom RSS är engagerade i. 
Sammanställningen ska användas som underlag till omvärldsbevakning avseende EU och TEN-T 
m.m. för att kunna beakta detta i RSS arbete inom infrastruktur. 
 
Genomförande 
Arbetsgruppen gör som första steg en inventering och sammanställning av de större samarbeten 
och projekt som pågår och påverkar RSS geografi. Sammanställningen ska även omfatta en 
kartläggning av möten, aktiviteter, etc., som planeras på EU eller interregional nivå inom 
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sakområdet. En avstämning görs med resp. regions EU-kontor. Arbetet påbörjas under våren 
2018 (Per H). En genomgång av sammanställningen görs vid utskottsmötet i september, då 
diskuteras också vad det fortsatta arbetet med detta uppdrag ska syfta till och vad som 
eventuellt blir nästa steg i arbete.  
 
 
-Dialog och avstämning kring remisser i transportpolitiska frågor av gemensamt intresse. 
 
Syfte/mål 
Om möjligt förmedla gemensamma synpunkter på förslag, utredningar och andra dokument 
som tas fram på nationell eller EU-nivå och som skickas till regionerna på remiss. Med 
gemensamma och samstämmiga synpunkter från regionerna i Sydsverige i våra svar på remisser 
ökar möjligheterna att få gehör och påverka innehållet i dessa. 
 
Genomförande 
Ett löpande arbete som initieras av att regionerna får utredningar på remiss. Förutsättningar för 
samstämmiga synpunkter på en inkommen remiss och nyttan av detta värderas av 
arbetsgruppen som resulterar i att: 

a) gemensamma synpunkter på remissen tas fram av arbetsgruppen och vid behov stäms 
av med utskottet. Dessa beaktar sedan respektive region i sina egna remissvar.  

b) RSS tar fram ett gemensamt yttrande. Detta tas av och skrivs under av styrelsen efter 
beredning i arbetsgruppen, utskottet och ledningsgruppen.  

c) inga gemensamma synpunkter eller yttrande avges. 
 
 
Förslag på nya uppdrag för RSS handlingsplan 2019 med utblick till 2021 
 
RSS handlingsplan för 2019 ska fastställas vid representantskapsmötet 19/10. Innan dess ska ett 
förslag tas fram av utskottet för dialog i ledningsgruppen den 4/9, varefter det ska behandlas i 
styrelsen den 27/9. En arbetsgång för detta föreslås enlig följande. Utskottet diskuterar och tar 
fram ett första förslag på aktiviteter i handlingsplanen vid utskottsmötet den 7/5. Efter dialogen 
med ledningsgruppen lägger utskottet fast sitt förslag till styrelsen vid utskottsmötet i 
september.  
 
Förslaget är att handlingsplanen för 2019 endast kompletteras med en aktivitet och att vi jobbar 
vidare med att genomföra de aktiviteter som ligger i 2018 års handlingsplan. Den aktivitet som 
läggs till är att planera för hur vi ska arbeta med den nationella planen för perioden 2022-2033, 
för vilken regeringens direktiv om inriktningsplanering kan förväntas redan från maj 2019. De 
aktiviteter som läggs in i planen utgör sedan grund för kommande handlingsplaner inom 
infrastruktur. 
 
Plan för aktiviteter i arbetet med nationell plan för transportsystemet 2022-2033 
Efter utvärdering av arbetet med nationell plan 2018-2029 görs en plan för hur arbetet med 
nästa planeringsomgång bör bedrivas. I denna är tankar kring uppdatering eller aktualisering av 
RSS dokument samt inriktningen för påverkansarbete i tidigt skede av processen viktiga. Planen 
bör bl.a. innehålla en: 

- översiktlig processbeskrivning, aktiviteter och tidplan för RSS arbete. 
- sammanställning av underlag och dokument som ska tas fram eller uppdateras. 
- inriktning för RSS agerande och påverkansarbete kopplat till den nationella planeringen. 
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Förslag på uppdrag i handlingsplaner för 2020 och framöver 
 
Nedan följer aktiviteter som kan tänkas ingå i handlingsplaner framöver. 
 
Nyttoanalyser sammanknutet Sydsverige 
Utifrån antaget positionspapper för kollektivtrafik och den ambition för trafikeringen som anges 
i detta görs nyttoanalyser som beskriver förväntade effekter och nyttor som uppstår till följd av 
en ökad tillgänglighet och ett mer sammanknutet Sydsverige. I detta analyseras effekter inom 
t.ex. arbetsmarknad, sysselsättning, produktivitetstillväxt, kompetensförsörjning, 
bostadsbyggande, etc.  
 
Storregional tågtrafik på nya stambanor för höghastighetståg 
Man kan förvänta sig stora restidsvinster om den storregionala tågtrafiken, med fordon för 250 
km/t, kan köras på HHB för att sammanbinda de regionala kärnorna i södra Sverige. För att detta 
ska vara möjligt krävs kopplingar mellan HHB och anslutande regionala banor, ett 
sammanhängande järnvägssystem. Vi borde ta fram analyser och underlag som pekar på 
restidsvinster och andra samhällsnyttor som kan uppnås i syfte att påverka systemutformningen 
av HHB. Ett första steg är att ta fram ett möjligt systemupplägg och dess restidseffekter och ett 
andra steg skulle vara att utifrån detta göra bredare analyser som beskriver samhällsnyttor inom 
sysselsättning, kompetensförsörjning, bostadsbyggande etc.  
 
Revidering av ”Sydsvenska prioriteringar” 
Utifrån de underlag som tas fram inom främst kollektivtrafik- och godsområdet gör en översyn 
av de åtgärder som ligger med i ”Sydsvenska prioriteringar”. En ambition kan vara att RSS även 
lägger fast en prioritering av de viktigaste objekten för att uppnå positionspapperets 
prioriteringar.  


