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Förslag till
nationell plan för
transportsystemet
2018-2029

Transportpolitiska
mål

Inriktningsplanering

Ägarens mål och krav

Infrastrukturproposition
12 års sikt

Åtgärdsplanering
Nationell plan
Regionala planer
12 års sikt

Långsiktig styrning

Verksamhetsplanering
Verksamhetsplan
1-4 år

Genomförande
1-xx år

Operativ styrning
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där transportsystemet spelar en stor roll
•
•
•
•
•
•

Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
Förbättra förutsättningarna för näringslivet
Förstärka sysselsättningen i hela landet
Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och
möjligheter
Ett inkluderande samhälle
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1 Tänk om

2 Optimera

3 Bygg om

4 Bygg nytt

Åtgärder som kan
påverka behov av
transporter och val
av transportsätt

Åtgärder som
effektiviserar
nyttjandet av befintlig
infrastruktur och
fordon

Begränsade
ombyggnadsåtgärder

Nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder
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•
•
•
•

Nya investeringar
Trimningsåtgärder
Fortsatt satsning på effektiva och hållbara vägtransporter
Nya stambanor för höghastighetståg

•

Fokus i Nationell plan på att värna kvalitet på befintlig
infrastruktur och möta framtidens behov
Infrastrukturen behöver anpassas till klimatförändringarna
Medel finansierar även forsknings- och innovationsåtgärder
som är viktiga för att möta behov
Regeringen bedömer att ökningen av vägunderhållet bör
läggas ut jämnt över planperioden men att ökningen av
järnvägsunderhållet däremot bör ske genom satsningar på
reinvesteringar med mera tidigt under planperioden
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•
•
•
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för att förbättra infrastrukturen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Längre och tyngre tåg
Forskning och innovation
Nordiskt och övrigt internationellt arbete och samarbete
Stadsmiljöavtal
Ram för vissa väg- och järnvägsinvesteringar
Produktivitet i anläggningsbranschen
Stärk sjöfartens betydelse för inrikes transporter
Statens ansvar och roll som stödgivare till icke-statliga
flygplatser
Länsplaner för regional transportinfrastruktur
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1 Banavgifter
2 Banavgifter

tillkommer, preliminärt 27 miljarder kronor
tillkommer, ca 22 miljarder kronor (prisnivå 2016)

Föreslagen
ny ram
2018-2029

Nuvarande plan
2014-2025

Ökning

Förändring
i%

Utveckling av transportsystemet

333,5

277

56,5

20 %

Vidmakthållande järnväg

1251

852

40

47 %

Vidmakthållande väg

164

153

11

7%

622,5

515

107,5

21 %

52

52

Miljarder kronor, prisnivå 2017

Total ram
Investeringar där kapitalkostnaden finansieras med
inkomster från trängselskatt eller vägavgifter (2010-2029)

I Trafikverkets inriktningsunderlag föreslog Trafikverket följande ram för att bibehålla dagens funktionalitet:
• Vidmakthållande järnväg 156 miljarder kronor (2015 års prisnivå)
• Vidmakthållande väg 189 miljarder kronor (2015 års prisnivå)
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•
•

Redan innan Trafikverket fått direktiv tar vi fram ett fördjupat
underlag med inriktningsunderlaget som grund
Arbetet delas in i följande områden
–
–
–
–
–
–
–

Tillstånds- och bristbeskrivning
Vidmakthållande
Trimningsåtgärder
Investeringar, Anläggningskostnadskalkyler
Nationella projekt
Analys, Samlade effektbedömningar
Strategisk miljöbedömning
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Höghastighetsbanor i Sverige

Två stora projekt i
järnvägsplaneprocess:
Ostlänken
Järna ‐ Linköping, beslutad
första del i ett framtida
höghastighetsnät.

Göteborg–Borås

ca 730 km
ca 230 mdr
Prisnivå år 2015

Två stora åtgärdsvals‐
studier:
Jönköping–Malmö
Linköping–Borås
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•

Trafikverkets uppdrag
–
–

•
•
•

bistå regeringens utredare inom Sverigeförhandlingen med underlag och
analyser för utbyggnaden samt
utreda och bygga de sträckningar regeringen beslutar.

Två projekt för dubbelspårig höghastighetsjärnväg som är långt fram i
planeringsskedet: Ostlänken samt Göteborg-Borås.
Två åtgärdsvalsstudier för sträckorna Jönköping-Malmö och BoråsLinköping.
Syftar till att utreda möjliga alternativ för höghastighetsjärnvägens
placering. Även samhällsekonomiska beräkningar och dialog med
regioner, kommuner med flera.
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Proposition och direktiv
Tillstånds- och bristbeskrivning

Underlag åtgärdsförslag
Sverigeförhandlingen
(Dec 2017)
Vidmakthållande
Tänk om och optimera

Planbygge
mars-juni 2017

Trimningsåtgärder
Investeringar

SMB

Analyser (AKK/SEB) samt Strategisk miljöbedömning
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Mars

Mars-juni

Juni-augusti

Planbygge

Planbygge

Huvudrapport

• Prioriterade brister
• Prioriteringsstrategier
Vidmakthållande – Utveckling
• Planbygge inleds
• Allt underlag för planbygge
slutlevererat från delprojekt

• Planbygge
• Kriterier för paketerade åtgärder
• Preliminära versioner av
huvudrapport och
underlagsrapporter

• Huvudrapport och
underlagsrapporter färdigställs
• Intern process i Trafikverket
• Leverans till regeringskansliet i
augusti

14

7

