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Förord 
Den 15 oktober 2009 uppdrog regeringen åt Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och 
Transportstyrelsen att gemensamt lämna förslag till ett nytt planeringssystem för transport-
infrastrukturen efter samråd med av regeringen utpekade aktörer. I denna rapport redovisas ett 
gemensamt förslag. En sammanställning av samtliga remissyttranden tillsammans med trafik-
verkens kommentarer samt ett förslag till författningsändringar redovisas i bilagor. 

Utgångspunkter i arbetet har förutom regeringens direktiv varit Trafikverksutredningens förslag 
till nytt planeringssystem (SOU 2009:31), och de remissvar som lämnades på detta förslag, samt 
trafikverkens egen utvärdering av åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 utgjort utgångs-
punkter. Arbetet har genomförts av de fyra trafikverken gemensamt och inkluderat analys av 
Trafikverksutredningens förslag till planeringsprocess samt en serie välbesökta dialogmöten till 
vilka företrädare för samrådsparterna inbjudits. Ett preliminärt förslag remitterades under perio-
den 2009-12-18 till 2010-01-25. Under remissperioden arrangerades ytterligare ett seminarium 
2010-01-15 till vilket samtliga remissinstanser inbjöds. 53 instanser har yttrat sig över förslaget.  
I det förslag som nu redovisas har vi försökt att tillmötesgå flertalet synpunkter, huvudsakligen 
genom att ge en mer detaljerad beskrivning.  

Förslaget har tagits fram under en tid som kännetecknats av intensivt arbete med utformning av 
det nya Trafikverket och slutförande av ett gemensamt förslag till Nationell plan och Regionala 
planer för transportinfrastrukturen 2010–2021. Dessutom håller många förutsättningar för plane-
ringen av transportsystemet på att förändras; Näringsdepartementet utvecklar formerna för 
styrningen av transportpolitiken, Infrastrukturkommittén utreder formerna för den fysiska 
planeringen och förslag till nya förutsättningar inom kollektivtrafikområdet håller på att beredas. 
Detta har utgjort en spännande miljö för utredningsarbetet. Det kommer också att ge gynnsamma 
förutsättningar att ändra planeringssystemet.  

Trots att förslaget tagits fram på kort tid bedömer vi att det finns en bred och positiv förväntan 
på det föreslagna planeringssystemet, att det preliminära förslag som remitterats ansetts utveck-
lingsbart och att förutsättningarna att övergå till ett nytt system nu är goda.  

 
 
 
 
 Katarina Norén Anders Ljungberg 
 Banverket Sjöfartsverket 
 
 
 Per Wickenberg Torbjörn Suneson 
 Transportstyrelsen Vägverket 
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1. Sammanfattning  
 

Uppdraget   
Den 15 oktober 2009 uppdrog regeringen åt Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transport-
styrelsen att gemensamt lämna förslag till ett nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen, 
efter samråd med av regeringen utpekade aktörer, senast den 15 februari 2010. 
 
Utmaningar 
I slutbetänkandet Effektiva transporter och samhällsbyggande – en ny struktur för sjö, luft, väg 
och järnväg (SOU 2009:31) pekade Trafikverksutredningen bl.a. på att nuvarande planerings-
system är svåröverskådligt, utdraget i tiden och kostsamt. Utredaren föreslog att en ny process för 
den långsiktiga åtgärdsplaneringen skulle införas.  

Kritiken mot nuvarande planeringsprocess kan sammanfattas i följande punkter:  
 
· lång process – bristande kvalitet i resultatet 
· omfattande material och byråkratisk process 
· fyrstegsprincipen och dess samhällsekonomiska synsätt är bristfälligt implementerad 
· dålig koppling mellan kort- och långsiktig planering 
· obalans mellan kommunalt och statligt ansvar 
· medfinansiering passar dåligt in 
· behov av tydliga nationella mål och gränser för statligt ansvar 
· behov av uppföljning och lärande i processen 
· den fysiska och den ekonomiska planeringen bör integreras 
· det internationella perspektivet syns inte  
· kommuner och regioner behöver involveras bättre  
· kundperspektivet behöver stärkas 
· processen behöver utvecklas för att svara mot lagstadgade krav på miljöbedömning  

Remissen 
Ett förslag till nytt planeringssystem har remitterats (version 2009-12-18) och 53 instanser har 
inkommit med yttranden. De flesta remissinstanser är positiva till stora delar av förslaget. Många 
pekar dock på att remissversionen är relativt kortfattad och att vissa förtydliganden är angelägna 
för att förstå hela innebörden av förslaget. Remissinstanserna lyfter särskilt fram följande positiva 
aspekter på förslaget 
 
· Att såväl nationella som regionala och lokala åtgärder bereds och beslutas i samma 

plandokument (åtgärdsplaner). 
· Att det regionala och lokala inflytandet stärks. 
· Att planeringen ges en tydligare koppling till besluten om anslag till transportinfrastrukturen 

och den årliga budgetprocessen. 
· Att processen förkortas tidsmässigt och att nuvarande 12-års plan ersätts med ett planerings- 

och genomförandeprogram som tillsammans omfattar sex år. 
· Att tydligare fokus på fyrstegsprincipen möjliggör effektivare lösningar. 
· Att uppföljning och utvärdering föreslås som viktiga delar i processen. 
· Att förslaget ger förutsättningar för effektivare samordning mellan den ekonomiska och den 

fysiska planeringen. 

Det slutliga förslaget har förtydligats med mer ingående beskrivningar av olika delar i processen, 
bland annat med en schematisk bild över processens steg och samspelet mellan aktörerna. I för-
slaget har särskild omsorg och utvecklingsarbete ägnats åt miljöbedömningsprocessen. 
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Förslaget  
Förslaget till nytt planeringssystem är att en samlad och rullande planeringsprocess byggs upp av 
flera, ömsesidigt integrerade och överlappade delprocesser. Huvudprocessen genomförs en gång 
per mandatperiod, med nationellt policybeslut som anger inriktning samt en nationellt samordnad 
åtgärdsplanering som utförs i varje region. Årligen sammanställs aktuellt underlag för att styra 
finansieringen i genomförandet av åtgärdsplanen, vilket sammanfattas i ett planerings- och 
genomförandeprogram för de statligt finansierade åtgärderna. 

Systemanalyser och nationella strategier ger underlag för regeringens policybeslut. Åtgärds-
planer för transportsystemet tas fram med stöd av Trafikverket, och antas av regionen (det 
regionala självstyrelseorganet, regionförbundet respektive länsstyrelsens styrelse). Trafikverket 
gör en nationell sammanställning för att underlätta beredningen av beslut och genomförande av 
nationellt betydelsefulla frågor. 

Beredning av enskilda åtgärdsförslag inleds med åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. 
Åtgärdsförslaget kvalificeras därefter successivt. Första ”grinden” anger kraven för att en åtgärd 
skall tas in i åtgärdsplanen för regionen. Nästa ”grind” ser till att kraven för att tas in i planerings-
programmet är uppfyllda. Vid den sista ”grinden”, innan beslut om att ta in åtgärden i genom-
förandeprogrammet, granskas beslutsunderlagets kvalitet och åtgärdens genomförbarhet. 
Genomförandeprogrammet styr Trafikverkets verksamhet. 

Dessutom ska uppföljning och utvärdering ske löpande för att underlätta systematiskt lärande. 
 
Policybeslut 
Varje mandatperiod tar regeringen ett policybeslut, som anger planens ändamål preciserat genom 
tydliga mål och fokusområden för planeringen av åtgärder i transportsystemet. Policybeslutet ska 
vara enklare än dagens inriktningsbeslut och vara ett uttryck för en mer samordnad statlig styr-
ning. Det ger utgångspunkt för åtgärdsplaner för regionerna och urvalet av åtgärder i planerings-
programmet. Åtgärdernas effekter i förhållande till policybeslut ska följas upp och utvärderas. 

 
Åtgärdsplan för transportsystemet i en region  
Regionerna föreslås få ansvar att varje mandatperiod upprätta och förankra en åtgärdsplan för 
transportsystemet i en region med utgångspunkt från regeringens policybeslut. Åtgärdsplanen  
ska samlat redovisa såväl fysiska som andra åtgärder som regionen prioriterar för att påverka 
transportsystemet och dess användning på tio års sikt eller mer. Det kan exempelvis gälla 
kollektivtrafik, prissättning, drift- och underhåll samt 
utveckling av transportinfrastrukturen. Åtgärdsplanen 
är ett regionalt förankrat förslag till åtgärder, som ska 
kunna tas in i planerings- och genomförandeprogram-
met. Vissa typer av åtgärder redovisas också i ett 
länsprogram, för att samlat få överblick av åtgärder där 
regionens beslut är styrande på samma sätt som för 
dagens länsplaner. Åtgärdsplanen knyter samman 
planeringsprocessen för transportsystemet med regio-
nens och kommunernas övriga samhällsplanering och 
kan utgöra underlag för överenskommelser mellan 
staten och andra aktörer om medfinansiering och 
samverkan vid genomförande.  

Åtgärdernas effekter ska redovisas var för sig och på 
hela systemet. Processen att ta fram förslaget till 
åtgärdsplan ger utrymme för en integrerad miljö-
bedömning och tidiga diskussioner av alternativa sätt 
att nå de mål som anges i regeringens policybeslut. 

FÖRSLAGET I KORTHET 
 
Varje mandatperiod: 
• Policybeslut 
• Åtgärdsplaner för transport- 
 systemen i regioner 
 
Årlig uppdatering: 
• Planeringsprogram 
• Genomförandeprogram  
 
Löpande:  
• Åtgärdsval enligt fyrstegs- 
 principen   
• Uppföljning och utvärdering 
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Planerings- och genomförandeprogram  
Aktualiteten av statligt finansierade åtgärder i åtgärdsplanen ska bedömas årligen, vilket redovisas 
i ett planerings- och genomförandeprogram. Detta styrmedel för genomförande av åtgärder inne-
håller två delar. Planeringsprogrammet anger vilka åtgärder som ska förberedas för att kunna tas 
in i genomförandeprogrammet, exempelvis genom slutförande av fysisk planering, förhand-lingar 
om eventuella medfinansieringsavtal, inklusive arbete med fördjupade beslutsunderlag med 
säkerställd kvalitet. Genomförandeprogrammet anger vilka namngivna åtgärder och åtgärds-
områden, exempelvis drift och underhåll, trimning och miljöåtgärder som är förberedda och ska 
genomföras inom ett till tre år och integreras i Trafikverkets verksamhetsplan.  

Planerings- och genomförandeprogrammet, baseras på ett årligt beslut om ekonomiskt 
planeringsutrymme för nya åtgärder. Detta tas fram utifrån en analys av framtida statlig anslags-
belastning till följd av redan fattade beslut samt aktuellt budgetläge. Det ekonomiska planerings-
utrymmet anges med ett belopp för varje år under planeringsperioden vilket gör att planerings- 
och genomförandeprogrammet kan anpassas till redan beslutade kostnader och restriktioner i 
statsbudgeten. 

Planerings- och genomförandeprogrammet förutses ge stabila förutsättningar och ökad 
flexibilitet i genomförandet av åtgärdsplanerna. Risken för förgäves planerings-, kalkyl- och 
projekteringsarbete minskar. Tilliten till systemet kan öka och kvaliteten i beslutsunderlaget inför 
regeringens beslut förbättras. Ett ökat fokus på att förbereda aktuella åtgärder ökar effektiviteten, 
förbättrar kvaliteten i t.ex. kostnadsberäkningar och underlättar förhandlingar med andra aktörer 
om eventuella medfinansierings- och genomförandeavtal. Genom beställningsbemyndigande från 
riksdagen kan Trafikverket få mandat och utrymme att förbereda ett effektivt genomförande för 
alla åtgärder i genomförandeprogammet. Detta, tillsammans med årliga beslut om ekonomiskt 
planeringsutrymme, skapar ökad tydlighet om vad som ska genomföras.  

Alternativ med två år mellan uppdateringarna av planerings- och genomförandeprogrammet 
har belysts. Slutsatsen är att ettåriga uppdateringar är att föredra.  

 
Stegvis precisering med tydliga ”grindar” mellan olika steg 
Förslag till åtgärder i transportsystemet genereras genom en särskild process för åtgärdsval enligt 
fyrstegsprincipen som också kan tjäna som förberedelse för exempelvis överenskommelser eller 
eventuell fysisk planering enligt gällande lagstiftning. 

Förslaget till planeringsprocess möjliggör successiv konkretisering och stegvisa beslut om 
förslagen till åtgärder från övergripande policy, via åtgärdsplaner för transportsystemet i en region 
till beslut inom ramen för planerings- och genomförandeprogram.  

Förslagen till åtgärder granskas efterhand i enlighet med tydliga kvalitetskriterier, grindar, som 
ställts upp på beslutsunderlag och övriga förberedelser för att ta in åtgärdsförslag i åtgärdsplaner, 
planeringsprogram respektive genomförandeprogram. Särskilt skarpa kvalitetskriterier, t.ex. vad 
gäller samhällsekonomi och samlad effektbeskrivning ställs på beslutsunderlaget för de åtgärder 
som tas in i planeringsprogrammet. Innan åtgärder tas med i genomförandeprogrammet föreslås 
att Trafikanalys, eller annan aktör som inte tidigare deltagit i arbetet, granskar och godkänner 
beslutsunderlaget.  
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Effektbedömningar 
Förslaget innebär att relevanta effektbedömningar, inklusive samhällsekonomisk bedömning och 
miljöbedömning, ska ingå i alla steg av planeringsprocessen. Genom uppföljning och utvärdering 
av resultat i efterhand skapas förutsättningar för systematiskt lärande och erfarenhetsåtervinning.  
  
Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen 
En ny process föreslås för att definiera den egentliga anledningen till att något behöver göras, 
utveckla tänkbara lösningar och gallra fram de som är effektiva i dialog med de intressenter och 
aktörer som är konkret berörda. De mest intressanta alternativens effekter bedöms och ett förslag 
till åtgärd tas fram. Baserad på ett samhällsekonomiskt synsätt möjliggör denna process val av 
effektiva åtgärder oavsett trafikslag, åtgärdstyp eller huvudman. Processen förutses leda till 
snabbare effekter och till lägre kostnad jämfört med idag. Den skapar insikter om fördelning av 
kostnader och nyttor samtidigt som det blir möjligt att bedöma effekter av alternativa lösningar 
redan i ett initialt skede. Åtgärdsvalsprocessen knyter an till andra aktörers planering, inklusive 
kommunernas markanvändningsplanering, och skapar förutsättningar för samordning och 
eventuell medfinansiering. Den ger utgångspunkt för fysisk planering och kan på sikt komma att 
ersätta de formella förstudier som ska göras enlig väg- och järnvägslagstiftningen. Den ger också 
underlag för miljöbedömning i åtgärdsplaneringen, bl.a. för avgränsningen av alternativ. 

 
Effekter 
Möjligheter till inflytande 
Förslaget till ny planeringsprocess ger förutsättningar att stärka regionala och lokala intressenters 
möjligheter till inflytande vid val av åtgärder enligt fyrstegsprincipen samt genom regionalt upp-
rättade åtgärdsplaner för transportsystemet i en region. Det ger en tydlig integrering av miljö-
bedömningen från tidiga skeden till uppföljning. I samband med Trafikverkets summering av 
regionernas systemanalyser och beredning av övrigt underlag för regeringens policybeslut bör 
dialog ske med nationella aktörer, där Sjöfartsverket med dess fortsatta roll som förvaltare av 
sjötransportsystemet utgör ett exempel. En nationell konferens kan genomföras för att presentera 
och diskutera valmöjligheter.   
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Dialog mellan Trafikverket och regionerna föreslås äga rum två gånger om året för att diskutera 
prioriteringar, precisera aktuella åtgärder och praktiska genomförandefrågor i anslutning till 
Trafikverkets verksamhetsplanering. Dialog behövs också inför planering och beslut om exempel-
vis mindre förbättringsinsatser, miljöförbättrande åtgärder eller drift och underhåll. Vid 
dialogerna kan flera parter medverka, exempelvis företrädare för tågoperatörerna, för ”skogs-
industrin” vad gäller bärighet och tjälsäkring och för  polis, ambulans och räddningstjänst vad 
gäller trafiksäkerhet. 

Viktiga användargrupper utvecklar arbetssätt för att kunna företräda exempelvis resenärer och 
godstransportköpare, industrin och transportbranschen. Logistikforum, fördubblingsprojektet 
inom kollektivtrafiken och Resenärsforum är sådana exempel.  

Förslaget ger ökade möjligheter för regering och riksdag att styra planeringsprocessen genom 
ett policybeslut, som anger inriktning, samt genom årliga beslut i anslutning till budgetproposi-
tionen om ekonomiskt planeringsutrymme samt planerings- och genomförandeprogram. Styr-
ningen underlättas också genom kvalitetssäkring av beslutsunderlaget för statligt finansierade 
åtgärder och åtgärdsområden enligt planerings- och genomförandeprogrammet, som revideras 
varje år. Förutsättningarna för rationellt genomförande stärks genom att riksdagen förslås ge 
beställningsbemyndigande för tre år.  

Den föreslagna processen ger utrymme för tydligare statliga genomförandebeslut än idag vilket 
kommer att öka tilltron till att statens planering leder till verkställande. Det ger bättre förut-
sättningar för att diskutera eventuell medfinansiering och andra samverkansfrågor igenom-
förandet. Staten blir en mer tillförlitlig partner.  
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 Vem beslutar?  Vem föreslår/ 
bereder?  

Vad resulterar 
planeringssteget i?  

Vilket underlag?  Kvalitets-
kriterier för 
åtgärder och  
åtgärdsområden 
i beslutet 
(Grindar) 

Policybeslut 
 
Kort, medellång, 
lång sikt 
 
Tas varje 
mandatperiod 

Regeringen  Regeringskansliet 
bereder med stöd 
av Trafikverket 

Planens ändamål och 
inriktning:  
- fördjupade mål  
- fokusområden 
- diskussion om 
vägvalsfrågor  
- val av principlösningar 
på systemnivå      
- underlag för 
avgränsning av 
miljöbedömning 

Trafikverket: 
Uppföljning 
Nationellt underlag 
(inkl. grannländer, 
EU, globalt), 
Nationella strategier 
Perspektiv-
utredningar  
 
Regioner: 
Systemanalyser mm  

 

Åtgärdsval  
enligt fyrstegs-
principen    
 

Trafikverket 
tillsammans  
med regionen  

Berörd part 
initierar. 
Trafikverket 
bereder  

Val av åtgärd för att lösa 
specifik uppgift/ problem  
Kreativ dialog om lös-
ningar  
Effekt- och 
nyttobedömning,   
Underlag för avgränsning 
av miljöbedömning 

 GRIND 0    
Prel. bedömning 
- Stöd bland 
berörda aktörer,  
- nytta /kostnad 
- genomförbarhet  
- finansierbarhet  
- synergier mellan 
parter 

Åtgärdsplan för 
transportsystem
et i en region 
 
Minst 10 års sikt 
  
Ny plan varje 
mandatperiod 
 

1. Antas av 
Regionfull-
mäktige resp. 
Länsstyrelsen 
(formellt beslut 
med MKB) 
2. Trafikverket 
kompletterar och 
sammanställer på 
nationell nivå 

Regionen  
(länsstyrelsen) i 
dialog med 
Trafikverket, 
kollektivtrafik 
huvudman, 
kommuner m fl 
(samverkans-
projekt) 

1. Länsprogram 
(styrande)  
2. Nat. Investeringar och 
förbättringar (förslag)  
3. Drift och underhåll, 
rekonstruktion, tjäl-
säkring, bärighet, sektor-
åtgärder 
(rekommendationer) 

ÖP, RUP, RUFS 
(motsvarande)  
Systemanalys trafik, 
Statliga intressen  
Trafikverket 
kvalitetssäkrar 

GRIND 1  
- Planens ändamål 
och inriktning  
- Kostnadsberäk-
ning  
- Samhällsekono-
misk och samlad 
effekt- bedömning  
- Regional priori-
tering 

Planerings-
program 
 
Omfattar 3 år   
Årlig uppdatering 
med ett nytt år  
Samordnas med 
genomförande-
program till en 
helhet. 

Regeringen  Trafikverket  Kvalitetssäkrat underlag 
Genomförda förbere-
delser 
Förslag till avtal om 
genomförande- och 
medfinansiering  

Regional och 
nationell prioritet 
Tillåtlighetsprocess 
inledd  
Kostnad enl. 
successivmetod 
Samhällsekonomisk 
kalkyl  
Energikalkyl   
MKB till åtgärdsplan 

GRIND 2  
- Skarpa kvalitets-
krav på underlag 
enligt grind 1.  
- Utrymme inom 
ramen för ekono-
miskt planerings- 
utrymme 

Genomförande-
program  
 
Omfattar 3 år 
Årlig uppdatering 
med ett nytt år  

Riksdagen 
föreläggs i 
budget-
proposition 
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Transportpolitiska mål och samhällsbyggande 
Förslaget innebär att en allsidig effektbedömning, inklusive samhällsekonomi och miljöbedöm-
ning, integreras i alla skeden av planeringsprocessen samt att de samlade resursinsatserna 
används effektivt för att stärka tillgänglighet och hänsynstagande enligt transportpolitiska mål. 
Samordningen med kommunernas och regionernas planering som påverkar trafik och regional 
utveckling förväntas bli tydligare än tidigare.   

 
Implementering 
Närmast förutses det blivande Trafikverket bygga upp sin organisation och verksamhet för att 
svara mot detta förslag till planeringsprocess. Den praktiska implementeringen behöver också 
konkretiseras genom dialog med berörda aktörer och intressenter utanför Trafikverket. 

Hösten 2010 sker dialog med regionerna inför Trafikverkets verksamhetsplanering för år 2011,  
i enlighet med vad som redovisas i Nationell plan. Efter valet kan den tillträdande regeringen ta ett 
särskilt policybeslut.    

År 2011 kan den årligen återkommande processen för genomförande- och planeringsprogram 
påbörjas för att stärka genomförandet av Nationell plan och Regionala planer för transport-
systemet 2010–2021.  

År 2011–2013 behövs förberedelser – särskilt regionalt – för att kunna starta arbetet med att 
bereda policybeslut och ta fram åtgärdsplaner för transportsystemet i regionerna efter valet 2014. 
Nya åtgärdsplaner behöver sannolikt tas fram för perioden 2016–2025. Kommuner och regioner 
kan behöva se över sina översiktsplaner och regionala utvecklingsprogram i anslutning till 
åtgärdsplaneringen. 

Metodutveckling och försöksverksamhet kring åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen behöver 
inledas snarast.  

Även arbete med metodutveckling, uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder, 
inklusive systematisk erfarenhetsuppföljning i lärande syfte, behöver inledas omgående.   
 
 

 
 I rapporten används begreppet region för län eller grupp av län som samarbetar i 

planeringen. Den aktör som avses med begreppet region är länsstyrelse, region, 
regionförbund eller regionalt samverkansorgan. I de fall Trafikverkets regionala 
organisation avses så är det utskrivet. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Uppdraget 
Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har regeringens uppdrag att lämna 
förslag till ett nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen. Uppdraget ska genomföras i 
samråd med ett flertal myndigheter och organisationer och redovisas senast den 15 februari 2010.  

En utgångspunkt för förslaget ska vara Trafikverksutredningens förslag samt att Nationell plan 
och Regionala planer skall finnas kvar. I redovisningen ska överväganden ske om:  

 
· Sambandet mellan åtgärdsplaneringen och den fysiska planeringsprocessen för byggandet av 

infrastruktur. 
· Anpassningen av planeringssystemet så att diskussioner om medfinansiering blir en 

integrerad del. 
· Samarbete och integration av nationellt och regionalt perspektiv samt utnyttjandet av 

regionala utvecklingsprogram som underlag. 
· Effekterna för genomförandet av strategisk miljöbedömning. 

Konsekvenserna av förslaget ska redovisas bland annat avseende olika intressenters möjlighet till 
inflytande och förslagets effekter i förhållande till de transportpolitiska målen.  

Enligt betänkandet Effektiva transporter – En ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg (SOU 
2009:31) ska planerna uppdateras årligen. Trafikverken bör analysera alternativ med en längre 
tidsrymd mellan uppdateringarna till exempel två år. 

En prövning av de formella delarna av processen ska ske och vid behov ska förslag till författ-
ningsändringar lämnas. 

Det är också viktigt att uppföljning sker i förhållande till de transportpolitiska målen. 
En redogörelse av remissinstanserna synpunkter ska redovisas. Uppdraget till trafikverken 

återfinns i sin helhet i bilaga 5. 
 

2.2 Trafikverkens arbete 
Ett remissförslag har tagits fram i nära samarbete mellan myndigheterna i en gemensam 
projektgrupp. Under arbetet har muntligt samråd skett genom tre workshops med samråds-
parterna, ett seminarium för remissinstanserna samt ett antal föredragningar och diskussioner 
med olika grupper. 

Underhandskontakter har skett med bl.a. kommittén för effektivisering av den fysiska 
planeringsprocessen för transportinfrastruktur (Transportinfrastrukturkommittén). Löpande 
kontakt har också skett med de kommittéer som har i uppdrag att förbereda bildandet av 
Trafikverket och Trafikanalys. 

Som utgångspunkt för förslaget har erfarenheter från den nuvarande åtgärdsplanerings-
processen kartlagts och trafikverksutredningens förslag analyserats.  

Projektgruppen har under arbetet besökt trafikmyndigheterna i Norge som för närvarande för 
motsvarande diskussioner om planeringsprocessen för infrastruktur. Ett arbete för att inhämta 
internationella erfarenheter har genomförts. Ett särskilt underlag har tagits fram som diskuterar 
effekter och tänkbara förhållningssätt ur kommunalt och regionalt perspektiv. Avsnitt och texter 
om miljöbedömningar har granskats av en oberoende miljöexpert. 
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2.3 Remissyttranden 
Ett förslag till nytt planeringssystem (version 2009-12-18) har remitterats och 53 instanser har 
inkommit med yttranden. Det slutliga förslaget har justerats med beaktande av inkomna 
synpunkter. En utförligare redogörelse för remissinstansernas yttrande finns i separata bilagor 
(sammanställning av remissynpunkter i bilaga 6, samtliga yttranden i bilaga 7). 

De flesta remissinstanser är positiva till stora delar av förslaget. Många pekar dock på att 
remissversionen är relativt kortfattad och att vissa förtydliganden är angelägna för att förstå hela 
innebörden av förslaget. Remissinstanserna lyfter särskilt fram följande positiva aspekter på 
förslaget 
 
· Att såväl nationella som regionala och lokala åtgärder bereds och beslutas i samma 

plandokument (åtgärdsplaner). 
· Att det regionala och lokala inflytandet stärks. 
· Att planeringen ges en tydligare koppling till besluten om anslag till transportinfrastrukturen 

och den årliga budgetprocessen. 
· Att processen förkortas tidsmässigt och att nuvarande 12-års plan ersätts med ett planerings- 

och genomförandeprogram som tillsammans omfattar sex år. 
· Att tydligare fokus på fyrstegsprincipen möjliggör effektivare lösningar. 
· Att uppföljning och utvärdering föreslås som viktiga delar i processen. 
· Att förslaget ger förutsättningar för effektivare samordning mellan den ekonomiska och den 

fysiska planeringen. 

Roller och ansvar är den del i förslaget som remissinstanserna uppfattat som mest otydlig. Några 
remissinstanser anser att regionernas ansvar för transportsystemet bör stärkas ytterligare. Det 
finns också remissinstanser som poängterar vikten av att det nationella perspektivet inte tappas 
bort. 

Remissinstanserna anser att ett policybeslut som fattas av regering/riksdag är nödvändig för att 
transportsystemet ska utvecklas i önskvärd riktning. Man betonar också vikten av att det sker en 
politisk dialog mellan nationell och regional nivå.  

De flesta remissinstanserna anser att det är positivt att man i åtgärdsplanen för transport-
systemet i en region tar ett helhetsgrepp över transportsystemet och inkluderar både nationella 
och regionala åtgärder. Många poängterar vikten av att säkerställa tid för besluts- och 
förankringsprocessen och att nationella intressen tillvaratas i åtgärdsplanerna. 

Remissinstanserna ser också positivt på att de nuvarande 12-årsplanerna ersätts med ett 
planerings- och genomförandeprogram om sammanlagt sex år. Man framhåller att det skapar 
bättre förutsättningar för att planeringen blir mer trovärdig, då den tydligt kopplas till den statliga 
budgetprocessen. Några menar dock att årliga beslut om innehåll ökar arbetsbelastningen jämfört 
med dagens system och därmed inte bidrar till effektivisering av processen. 

Remissinstanserna är tämligen eniga om att samhällsekonomiska kalkyler och samlade effekt-
bedömningar är viktiga delar av beslutsunderlaget, även om flera anser att de behöver utvecklas. 
Flera instanser pekar också på att förslaget saknar överväganden om effekter för den miljöbedöm-
ning som ska genomföras enligt miljöbalken. Naturvårdsverket befarar till och med att förslaget 
kan strida mot miljöbalken. 

Flera instanser påpekar att det är viktigt att det internationella perspektivet belyses i förslaget, 
bland annat saknas en tydlig koppling till transportfrågornas hantering på EU-nivån. 

Samtliga remissinstanser som kommenterat implementeringen av ett nytt planeringssystem är 
eniga om att man inte fullt ut bör inleda en ny planering i närtid. 

Det slutliga förslaget har förtydligats med mer ingående beskrivningar av olika delar i pro-
cessen, bland annat med en schematisk bild över processens steg och samspelet mellan aktörerna. 
I förslaget har särskild omsorg och utvecklingsarbete ägnats åt miljöbedömningsprocessen. 
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2.4 Utmaningar 

2.4.1 Trafikverksutredningens syn 
Trafikverksutredningen konstaterar att perspektivförskjutningen i planeringen är uppenbar. 
Genom breddningen av trafikverkens uppdrag och införandet av den så kallade fyrstegsprincipen 
har perspektivet i planeringen och i val av åtgärder under den senaste tiden förskjutits ytterligare 
mot ett samhällsbyggandeperspektiv. Detta motiverar inte bara förändringar i planerings- och 
beslutssystemet utan också hur uppgifter och ansvar fördelas mellan olika aktörer. En verksamhet, 
som är organiserad utifrån enskilda trafikslag, riskerar att motverka den önskvärda utvecklingen i 
förhållnings- och synsättet på transporter och transportpolitik. De optimala lösningarna kan 
endast åstadkommas med en samlad syn på transportsystemet, dess uppgifter och funktionalitet. 

Utredningens syn är att planeringssystemet är överlastat och byråkratiskt, planeringen har 
svag legitimitet, formerna för det politiska inflytandet är otydliga och processen är alltför 
utdragen i tiden och förändringar i omvärlden kan inte hanteras effektivt.  

Processen såsom den bedrivits under årens lopp är diskontinuerlig. En ny omgång startas i 
princip vart fjärde år. Dessutom är den starkt utdragen i tiden, svåröverskådlig och mycket 
kostsam. Till bilden hör att betydande delar av de planer som fastställs är låsta av pågående 
projekt och långt framskridna planer på start av objekt som beslutats i annan ordning. Planerings-
processen är mycket omfattande. Det är tveksamt om de ansträngningar som krävs, och de 
kostnader planeringen åsamkar, står i rimlig proportion till nyttan. En mindre omfattande process, 
som är mer överskådlig och knuten till en effektiv kontroll av den rådande och framtida 
funktionaliteten i transportsystemet, torde enligt utredningens mening leda fram till ett bättre 
resultat och bli mindre kostsam. 

Det politiska inflytandet måste få betydligt snabbare genomslag. Nuvarande planeringsprocess 
är så utdragen att det tar två mandatperioder för att en Regerings prioriterade infrastrukturobjekt 
överhuvudtaget ska ha påbörjats. Trots att en ny planeringsperiod började diskuteras under den 
förra regeringen och att nuvarande regering tämligen omgående beslutade om direktiv för inrikt-
ningsplaneringen dröjer det en bit in på valåret 2010 innan åtgärdsplanerna kan beslutas. Därefter 
dröjer det ytterligare ett antal år innan regeringens nya prioritering kan förverkligas eftersom det 
finns stora bindningar i form av pågående projekt. Man kan därför på goda grunder hävda att varje 
Regering är fånge i ett planeringssystem. 

Transportsystemens roll som medel för att nå andra primära mål i samhället (klimatfrågan, 
tillväxt, regional utveckling, etc.) är otydlig. Målbilden för transportsystemen och transport-
systemet som helhet är också otydligt formulerad. I stället bör enligt Trafikverksutredningens 
uppfattning uppföljningen av funktionaliteten i de olika transportssystemen, och dess förmåga att 
lösa väsentliga transport- och trafikproblem, vara utgångspunkten. 

Uppföljningar, analys och utvärderingar av planer och genomförda åtgärder görs inte 
systematiskt för att öka kunskapen om effektsamband och för att kunna utkräva ansvar. De 
modeller och metoder som används i planeringen underhålls och utvecklas inte kontinuerligt. Det 
gäller särskilt de modeller som rör effektsamband inom Banverkets område. I dag åtgår mycket tid 
i själva planeringen för att uppdatera och säkerställa de verktyg som används. 

De roller som olika aktörer har i planeringen är inte tydliggjorda och vissa uppgifter har ingen 
tydlig organisatorisk företrädare. De olika försök i planeringen (myndighetslösningar, delegations-
lösningar, parlamentarisk förankring) som gjorts under årens lopp har inte fungerat. Styrkeför-
hållandena mellan olika funktioner och aktörer i planeringen är ojämn bland annat till följd av ett 
stort informations- och kunskapsövertag hos trafikverken. 

Det har riktats mycket kritik under årens lopp mot den bristande stabiliteten i de långsiktiga 
planerna. Ryckigheten i planerna har orsakats av starka prisökningar och låg produktivitet i 
anläggningsbranschen, omständliga tillåtlighets- och tillståndsprocesser, underskattade 
kostnader, tilläggsbeställningar samt av oförutsedda händelser som inte rymts inom beslutad 
finansiering. Framför allt har kommunerna upplevt problem med ryckigheten då det ofta finns 
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kommunala eller andra investeringar som är kopplade till de statliga infrastrukturinvesteringarna. 
Genom förskotteringar har kommunerna försökt lösa eller i vart fall mildra problemen. 

2.4.2 Internationella frågor blir allt viktigare 
I en underlagsrapport till Åtgärdsplan för transportsystemet 2010–2021 betonas att nya EU-
direktiv och ny europeisk lagstiftning kan väntas tillkomma och slå igenom under de kommande 
åren och att detta kan leda till genomgripande effekter. Efterhand kan de svenska och de euro-
peiska instrumenten för att påverka transportsystemet till att bli klimatanpassat och främja hållbar 
tillväxt väntas bli mer samordnade till sitt materiella innehåll och sin formella struktur. Det stärker 
förutsättningarna för att EU:s olika program och instrument ska kunna utnyttjas i arbetet med att 
driva, underhålla, effektivisera användningen, och förbättra tillgänglighet och leveransnivå, i det 
samlade transportsystemet på både nationell och regional nivå.  

Trafikverksutredningen konstaterar bland annat i sitt betänkande att de långsiktiga utmaning-
arna behöver mötas med en annan planeringsinsats och tydligare roller än hittills. Utredningen 
framhåller att det är viktigt att trafikverken redan i planeringsskedet tar hänsyn till investeringar i 
andra länder som påverkar transportflödena till och från Sverige. Gränsöverskridande samarbete 
behövs för att bäst dra nytta av olika TEN-T projekt med regional anknytning, t ex interregionala 
projekt i Östersjöområdet. 

Utmaningar och krav utomlands kommer att påverka planeringen av transportsystemet i 
Sverige. Det nya planeringssystemet behöver skapa förutsättningar för ökad samstämmighet 
(coherence) så att berörda aktörer drar åt samma håll baserat på ett långsiktigt, tvärsektoriellt, 
nivå- och gränsöverskridande perspektiv. Detta förutsätter exempelvis att  
 
· samverkan utvecklas och stärks mellan sektorer, nivåer och administrativa gränser; liksom 

mellan det offentliga och det privata inom Sverige och i förhållande till aktörer i andra länder  
· även nationellt intressanta frågor utvecklas med stöd av EU:s strukturfonder och andra 

instrument 
· planeringen inkluderar hela infrastrukturen med samtliga trafikslag och oberoende av 

ägandeförhållanden (t.ex. kommunala vägar, hamnar, privata terminaler)  

2.4.3 Förbättrat samspel på kommunal och regional nivå 
I en underlagsrapport som tagits fram i anslutning till arbetet med att ta fram ett förslag till ny 
planeringsprocess för transportsystemet betonas att infrastrukturbyggande ger förutsättningarna 
för markanvändning och bebyggelseutveckling. Historiskt har stadsutveckling främjats av möj-
ligheterna att skapa närhet genom transporter och kommunikationer. Buller, luftföroreningar och 
barriäreffekter från trafik påverkar utvecklingsförutsättningarna negativt, samtidigt som positiva 
effekter i form av förbättrad tillgänglighet, regional integration och bättre fungerande 
arbetsmarknader kan uppstå.  

Särskilt i växande stadsregioner kan åtgärder i transportsystemet leda till att exploaterings-
trycket ökar på mark som tidigare inte var intressant att bebygga, vilket i sin tur ger stigande 
fastighetsvärden. När tillgängligheten förbättras ökar också värdet på existerande fastigheter och 
funktionsomvandling stimuleras. Vissa forskare menar att planeringsprocesserna för åtgärder i 
transportsystemet respektive markanvändning och bebyggelseutveckling sällan är koordinerade 
och att samspelet mellan den kommunala planeringen och infrastrukturplaneringen kan utvecklas. 
Ett nytt planeringssystem för transportsystemet skulle kunna underlätta förutsättningarna att öka 
samspel och synergieffekter mellan den framtida bebyggelseutvecklingen och åtgärder i trans-
portsystemet, minska trafikens miljöpåverkan, öka investeringstakten samt förkorta ledtiderna i 
planeringsprocesserna. Strävan efter ökad kvalitet och effektivitet kan enligt forskarna förenas 
genom krav dels på planeringsprocessen, dels på former för (med)finansiering. Nyckeln kan bland 
annat ligga i att planering och finansiering knyts starkare till varandra. Planeringsprocesser och 
planeringssystem behöver främja koordinering. Dessutom behöver planeringssystemet möjliggöra 
”skarpa allianser” mellan stat, region och kommun.  
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För att samspelet på den lokala och regionala nivån verkligen skall leda till effektiv resursan-
vändning, och att det övergripande transportpolitiska målet om samhällsekonomisk effektivitet 
skall uppnås, krävs att processen redan i väldigt tidiga skeden baseras på relevanta beslutsunder-
lag, där bland annat samhällsekonomiska analyser av flera olika åtgärder utgör ett högst relevant 
underlag. Att i verkligheten integrera två olika synsätt kommer dock att utgöra en stor utmaning. 

2.4.4 Användarnas behov i fokus   
Både medborgare och näringsliv anger att de har behov av att påverka och vara delaktiga i beslut 
som rör dem.  

För näringslivet är det viktigt att ha tillgång till ett kvalitetssäkrat nät med viss standard mellan 
viktiga punkter. Det inkluderar tillgång till säkra platser för lastning, lossning och effektiv 
omlastning mellan trafikslag och fordon. För kollektivtrafiken krävs bra hållplatser/stationer och 
prioriterad framkomlighet i starkt trafikerade stråk och i större städer. 

Även drift och underhåll spelar en stor roll. Kollektivtrafiken och hemtjänsten är exempel på 
verksamheter som behöver kunna komma fram även på det lågtrafikerade vägnätet året runt. För 
turistnäringen är det viktigt att målpunkter som många besöker har hög tillgänglighet.  

Yrkesverksamma ställer höga krav på effektivt resande. För att få livet att fungera i praktiken, 
behöver de kunna förutse när de kommer till och från arbetet. Information är centralt. I många 
tätorter är transportsystemet inte anpassat för krav på ökad kapacitet till följd av ökad efterfrågan 
på resor och transporter. 

Företrädare för näringslivet, transportbranschen och trafikanterna förefaller allmänt anse att 
erfarenheterna från senare år är att fastställda åtgärdsplaner sällan genomförs som tänkt eftersom 
planerna revideras med hänsyn till politiska uppgörelser eller pga. budgetrestriktioner. De menar 
att detta minskar trovärdigheten för planeringsarbetet i dess nuvarande form. 

Lantbrukarnas riksförbund anser att i dagens planeringssystem låses marken under lång tid av 
möjliga stråk för infrastruktur. Det försvårar generationsskiften, försäljning samt olika typer av 
satsningar på gården eftersom man svävar i ovisshet om ett kraftigt intrång ska drabba fastigheten 
eller inte.  

2.4.5 Flera olika prioriteringsgrunder    
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 
Det övergripande målet stöds av två huvudmål; funktionsmålet som berör resans eller trans-
portens tillgänglighet och hänsynsmålet som handlar om säkerhet, miljö och hälsa. I planerings-
processen ska samtliga aspekter integreras. 

Planeringsprocessen för transportsystemet har hittills inkluderat en prioriteringsprocess som 
innebär att flera olika aspekter vägs in utifrån de mål och inriktningar som regering och riksdag 
angett. Kostnadskalkyler och modellberäknade effektanalyser av samhällsekonomisk nytta spelar 
en central roll. Det sker också ett samspel och dialog mellan aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå. Under det senaste året har det blivit vanligare att företrädare för trafikverken och andra 
aktörer träffar överenskommelser om att åtgärder ska finansieras gemensamt av flera parter. 
Andra former av finansieringskällor, exempelvis via intäkter från trängselskatt, banavgift, 
brukaravgifter och EU:bidrag har fått ett större genomslag i åtgärdsplaneringen än tidigare.   

VTI och SIKA, liksom organisationskommittén för inrättandet för Trafikanalys, påpekar i olika 
sammanhang vikten av att använda samhällsekonomisk analys. ”VTI menar att individens nytta, 
som användare av infrastrukturen och som skattebetalare, måste bevakas i denna process- och 
dialogorienterade planering. Genom utnyttjande av samhällsekonomiska analyser baserade på 
studier av individers tids-, säkerhets- och miljövärderingar, liksom deras förändrade skatte- eller 
finansieringsbörda, ges ett underlag till hur resenärer och skattebetalare påverkas av dialogernas 
resultat. En sådan individuell utgångspunkt underlättar också när åtgärder med alternativ 
finansiering ska länkas in i processen (t.ex. nya avgiftsfinansierade vägar eller urbana trängsel-
skatter) och påvisar när lokal och regional monopolmakt utövas.”  
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SIKA/Trafikanalys skriver i sitt yttrande över förslaget till nytt planeringssystem att ”Jämförelser 
av effektiviteten i olika åtgärder underlättas av att metodiken för samhällsekonomisk analys är 
förhållandevis välutvecklad inom detta politikområde. På vissa områden behöver metoden 
kompletteras med en samlad effektbedömning, som på ett strukturerat sätt belyser effekter på  
de transportpolitiska målområden som inte kunnat inkluderas i kalkylen, men i jämförelse med 
många andra politikområden finns här bättre förutsättningar att identifiera hur samhällets 
resurser kan användas effektivt.” SIKA ser en potentiell målkonflikt till följd av strävan efter ökat 
politiskt inflytande, främst på lokal och regional nivå. De menar att en striktare tillämpning av 
fyrstegsprincipen innebär en potentiell målkonflikt med målet om ett ökat politiskt inflytande, 
främst på lokal och regional nivå.  

Trafikverkens erfarenheter av åtgärdsplaneringen är att prognos- och kalkylverktygen behöver 
utvecklas vad gäller funktion och precision liksom tydligheten, begripligheten och pedagogiken i 
redovisningen av resultat. De behöver också kompletteras med annat underlag exempelvis för att 
underlätta dialog med andra aktörer i samband med förhandlingar om medfinansiering.  

Dessutom behövs förbättrat underlag som belyser tillgänglighets- och hänsynsmålen. 

2.4.6 Miljöhänsyn i alla skeden 
I samband med beredningen av förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2010–2021 har 
det framförts kritik mot att den nuvarande långsiktiga planeringen inom transportsektorn på 
nationell och regional övergripande nivå inte ger utrymme för en meningsfull alternativhantering 
med beaktande av miljökonsekvenser och andra konsekvenser på systemnivå. Vidare menar man 
att arbetet inte heller har omfattat alla de möjliga åtgärder som kan övervägas enligt fyrstegs-
principen.  

EU:s tidigare utvärdering pekade särskilt på att Sverige inte har tillämpat strategisk miljö-
bedömning multimodalt vilket har varit en självklar utgångspunkt för EU och EU:s riktlinjer för 
TEN-T. I den senaste åtgärdsplaneringen är dock det trafikslagsövergripande arbetssättet en 
utgångspunkt för planeringen. 
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3. Förslag till ny planeringsprocess för transportsystemet 
 

3.1 Grundläggande utgångspunkter 

3.1.1 Olika planeringsuppgifter i en process 
Kraven på förslaget till ny planeringsprocess är höga och delvis motstridiga. Processen ska vara 
enklare och mer överskådlig samtidigt som den ska hantera en mer komplex planeringsuppgift. 
Det politiska inflytandet på olika nivåer ska öka, och samverkan med övrigt samhällsbyggande 
stärkas, samtidigt som processen ska vara mer stabil och ge utrymme för flexibilitet.  

Den lösning som föreslås är att tydligare hålla isär och tydliggöra olika planeringsuppgifter. 
Vidare anpassas periodiciteten till olika planeringsuppgifter. För att förhindra att resurserna i 
planeringen splittras upp tas dubblerade planeringsprocesser bort, och samverkan mellan 
nationell och regional nivå stärks. Processen byggs upp så att miljöbedömningen kan integreras 
med de planeringssteg som utförs.  
En gång per mandatperiod sker  
 
1. val av åtgärdsplanens ändamål och inriktning samt systemlösningar inom ramen för 

perspektivutredningar, systemanalys och policybeslut, 
2. utarbetande av helhetslösningar med preciserade åtgärder i samråd mellan kommuner, 

regioner och Trafikverket inom ramen för åtgärdsplan med miljökonsekvensbeskrivning. 
 

En gång per år sker  
 

3. beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med statlig finansiering och vilka som ska 
förberedas för sådant beslut inom ramen för planerings- och genomförandeprogram, med   

4. uppföljning av betydande miljöpåverkan i miljökonsekvensbeskrivningen genom en särskild 
miljöutvärdering. 
 

Kontinuerligt sker  
 

5. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder och deras resultat, såväl i förhållande till 
policybeslutet som till åtgärdsplanerna, 

6. åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen för att generera nya åtgärdsförslag som successivt läggs in 
i en åtgärdsbank. 

3.1.2 Miljöbalkens krav på miljöbedömning 
Enligt miljöbalken 6 kap 11§ och 4§ förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar är 
den långsiktiga planeringen av ny infrastruktur, och andra åtgärder i transportsystemet, sådan 
planering där miljöbedömning ska ske. I grunden kommer kravet från ett EU-direktiv om miljö-
bedömning av planer och program.  

För att fungera väl ska miljöbedömningen vara en integrerad del av planeringen. Det har hittills 
varit svårt att tillgodose kraven på miljöbedömning i den långsiktiga planeringen av transport-
systemet. Förslaget ger goda förutsättningar att bygga en ny planeringsprocess där miljöbedöm-
ningen kan bidra konstruktivt till att förbättra planeringens kvalitet och att hantera olika typer av 
aspekter så att en hållbar utveckling främjas.  

Bedömning av miljöeffekter i planeringen ingår i samtliga sex steg enligt ovan. I de inledande 
två stegen, som sker en gång vart fjärde år, sker successiva analyser av alternativa sätt att nå 
ändamålen, såväl på systemnivå som inom ramen för en beslutad inriktning. Det sker främst med 
stöd av fyrstegsprincipen.  
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För hanteringen av varje behov, som leder till en större åtgärd, bidrar processen för åtgärdsval 
enligt fyrstegsprincipen till att säkra att olika alternativ prövas och att effektiva lösningar nås.  
I åtgärdsvalet sker en dokumentation av överväganden för miljön. 

Alternativ i denna typ av planering innebär inte att planeringen ska utveckla alternativa 
planförslag för val i antagandet. Formuleringen av planen sker successivt med stöd av samråden  
i planeringen. 

Avgränsningen sker successivt och integrerat i planarbetet. Regeringens policybeslut är ett 
viktigt steg i avgränsning och tydliggörande av planens ändamål.  

I de två inledande stegen sker också samråd för miljöbedömningen, integrerat med samråd  
om andra effekter och den pågående planeringen. 

Genom den årliga miljöuppföljningen skapas en tydlig kontroll av att det successiva genom-
förandet av åtgärdsplanerna håller sig inom ramen för den betydande miljöpåverkan som 
identifierats i miljökonsekvensbeskrivningen. Det utgör således en återkommande behovsbedöm-
ning i miljöbalkens mening som uppmärksammar om de löpande besluten om finansiering och 
genomförande kan antas ge en betydande miljöpåverkan utöver vad redan bedömts. På så sätt 
uppfylls kraven i 4 § MKB-förordningen på kontroll av mindre ändringar. 

För fysiska planer av infrastrukturåtgärder följer hanteringen av miljöeffekter de formella 
kraven på MKB enligt miljöbalken 6 kap 1–10 §§, liksom vid prövningen av verksamheter eller 
intrång i skyddade områden mm, som kan vara en förutsättning för att genomföra åtgärderna.  

3.1.3 Prioriteringsgrunder 
Urvalet av vilka åtgärder som ska komma till genomförande sker med olika typer av motiv, så som 
att åtgärden:  
 
· behövs för att trafiksystemets egenskaper ska klara vissa beslutade funktionskrav eller uppnå 

vissa mål, 
· är samhällsekonomisk lönsamma,  
· har politiskt stöd,  
· leder till vissa egenskaper som användarna efterfrågar.  

Trafikverkets arbetssätt måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt dialog och 
lyhördhet gentemot olika aktörer och intressenter i samhället samt att allmänintresset är en 
grundläggande utgångspunkt. Planeringen ska också underlätta och tydliggöra politiskt inflytande.  

Det föreslagna planeringssystemet är därför uppbyggt för att väga in motiv från olika utgångs-
punkter och prioriteringsgrunder utan att för den skull prioritera åtgärder som inte, i samverkan 
med andra åtgärder, bidrar till att de övergripande målen nås på ett effektivt sätt. Ett antal 
kvalitetskontroller, ”grindar”, förhindrar att åtgärder lyfts fram som inte klarar grundläggande 
krav. En väl genomförd planering pekar ut åtgärder som kan motiveras från ett flertal olika 
utgångspunkter och prioriteringsgrunder. Dessutom ska de ha förutsättningar att bli genomförda 
exempelvis utifrån legala och finansiella utgångspunkter.  

3.1.4 Nationell och regional rollfördelning i planeringen 
Som trafikslagsövergripande nationell myndighet och förvaltare av väg- och järnvägssystemen är 
Trafikverket en central aktör i planeringen. Det innebär stora möjligheter, men också ett ansvar, 
att tillse att olika intressen kommer till tals samt att rättigheter och demokratiska aspekter 
uppfylls. Trafikverket ska tillse att riksdagens transportpolitik förverkligas. Därför kommer 
Trafikverket att särskilt övervaka att nationella och internationella behov i transportsystemet 
hanteras på ett bra sätt i åtgärdsplanerna. Sjöfartsverkets roll som förvaltare av sjötransport-
systemet är också fortsatt viktig och samverkansformerna mellan Trafikverket och Sjöfartsverket 
håller på att utarbetas. 

Trafikverket har också en roll i att samla och bereda underlag för regeringens beslut. Det inne-
bär att Trafikverket kommer att övervaka och kontrollera att beslutsunderlag belyser, och tar 
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hänsyn till, de transportpolitiska målen som riksdagen beslutat, samt tillse att det sker en 
miljöbedömning i planeringsprocessen, som är samordnad mellan regional och nationell nivå.  

Trafikanalys har rollen att göra kvalitetskontroller av beslutsunderlag, t.ex. inför genom-
förandebeslut och medverka i utvärderingen av åtgärdernas effekter på de transportpolitiska 
målen.  

På den regionala nivån, exempelvis hos länsstyrelser, samverkansorgan eller regioner, krävs 
kunskap och mandat att relatera åtgärder i transportsystemet till annat samhällsbyggande och 
andra aktörers planering av trafikrelaterade verksamheter, som har betydelse för möjligheterna att 
nå såväl nationella som regionala mål. Regionalt krävs också en god kunskap om medborgarnas 
och näringslivets behov av tillgänglighet. För att nationella och internationella behov och krav skall 
tillgodoses krävs att det regionala systemet också ses i sitt vidare geografiska sammanhang. Till del 
förvaltas trafiksystemet av kommuner och trafikhuvudmän för regional kollektivtrafik. Även 
Trafikverket förväntas vara tydligt närvarande och agera för lösningar på den regionala nivån. 
Sammantaget innebär det att den regionala nivån har stor potential att ta fram realistiska planer 
baserade på en helhetssyn av transportsystemet. 
 

3.2 Processer som genomförs vart fjärde år 
 

 
Samspel i processen som upprepas vart fjärde år 

 
3.2.1 Policybeslut 
Det politiska inflytandet över transportsystemets utveckling ska öka. Det underlättas om gränserna 
och spelreglerna för det statliga ansvaret är tydliga och konsekventa, liksom den statliga styr-
ningen i sig. Inriktningsbeslutet som tidigare har haft denna funktion bedöms innebära en alltför 
omfattande process. Näringsdepartementet utvecklar för närvarande nya styrformer för transport-
politiken som bygger på att ett samlat strategiskt dokument om transportpolitiken tas fram av 
Näringsdepartementet eller regeringen. Dokumentet ska inte ersätta riksdagens olika beslut om 
transportpolitikens inriktning om lagar och finansiering, utan snarare stärka regeringens genom-
förande av dessa beslut, genom samordnad styrning av bl.a. myndigheterna. Det är regeringen som 
måste bedöma behovet av att förankra dessa beslut hos riksdagen. Riksdagens långsiktiga beslut 
om transport- och infrastrukturpolitikens inriktning, särskilda större satsningar, förändringar av 
regelverk och principer kring prissättning och finansiering förutsätts ske utifrån ordinarie 
propositioner. 
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Det samlade strategiska dokumentet för transportpolitiken förväntas vara relativt generellt och 
kortfattat och bestå av en preciserad beskrivning av övergripande transportpolitiska mål samt 
strategier som anger inriktningar för hur målen ska nås. Trafikverken föreslår att regeringen 
utifrån strategin minst en gång per mandatperiod tar ett s.k. policybeslut som kan diskutera olika 
alternativa inriktningar och utgöra underlag för hur transportpolitiska mål och andra politiska mål 
kan förverkligas under kommande fyraårsperiod. Policybeslutet bör bygga på analys av omvärlds-
förändringar, teknik- och kunskapsutveckling, utvärdering av tidigare åtgärder samt valmöjlig-
heter och förslag till strategier i frågor om transportssystemets övergripande utveckling.  

Ett policybeslut bör tas för att initiera och inrikta en ny planprocess. Beslutet ska ge ledning för 
åtgärdsplaneringen och vara till stöd för urvalet av de åtgärder som årligen lyfts in i planerings- 
och genomförandeprogrammet. Det innebär att policybeslutet anger planens ändamål preciserat 
genom fokusområden och fördjupade mål, men också vissa ramar för hur detta ska uppnås vad 
gäller systemövergripande frågor. Policybeslutet kan exempelvis avse:  
 
· infrastrukturens leveransnivåer på olika delar av nätet, d.v.s. servicenivåer sett ur 

trafikanternas och operatörernas synvinkel, 
· energi- och miljövillkor för transportsystemet,  
· utpekande av nationella godsnät med särskilda egenskaper, 
· restider mellan olika orter,  
· nåbarheten till regionala arbetsmarknader. 
· särskilda förutsättningar i transportsystemet som bör tillskapas för viss regional utveckling 

eller samhällsbyggande.  
· behov av internationell samordning, exempelvis TEN och ITS. 

Policybeslutet (eller regeringens strategiska dokument) bör också tydliggöra andra viktiga system-
övergripande framtida förutsättningar, som regeringen har inflytande över, t.ex. inriktningen på 
nivåer för skatter och avgifter i transportsystemet, eller ambitioner att förändra regelverken.  

För miljöbedömningen har policybeslutet en särskild formell betydelse eftersom det anger 
ändamålet med den efterföljande åtgärdsplaneringen och vägval vad gäller olika inriktnings-
alternativ. Därutöver ska i detta skede beslut tas om miljöbedömningens avgränsning, och de 
parametrar för betydande miljöpåverkan, som särskilt ska bevakas i den fortsatta planeringen.  

Regeringen bör i detta sammanhang ta beslut om hur stor andel av det tillgängliga ekonomiska 
planeringsutrymmet (enligt gällande budgetbeslut) som preliminärt ska fördelas till investeringar 
och förbättringsåtgärder respektive drift och underhåll etc. I den efterföljande åtgärdsplaneringen 
planeras investeringar och förbättringsåtgärder mot en ekonomisk ram och det ekonomiska 
utrymmet behöver därför fördelas mellan länen. I ett senare skede i planeringen kan regeringen 
justera denna fördelning. 

De mål som beslutas i policybeslutet är viktiga för att styra urvalet av åtgärder så att de 
samverkar mot att skapa systemövergripande egenskaper i transportsystemet. Många åtgärder 
tappar delar av sin effekt om de inte får verka i ett sammanhang med rätt förutsättningar i andra 
delar av transportsystemet eller i samhället i övrigt. Exempelvis kan kvarstående flaskhalsar 
minska nyttan av investeringar i ökad kapacitet. För godstrafiken kan avsaknad av vissa 
terminalfunktioner eller transporttider i ett logistiskt nät minska hela nätets användbarhet. 
Sådana systempåverkande åtgärder bör identifieras i planeringen så att de kan utvärderas samlat 
vad gäller samhällekonomisk lönsamhet och effekter för att klara olika mål t.ex. om klimat, hälsa 
eller i övrigt.  

Andra positiva effekter av ett tydligt policybeslut är att åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen 
underlättas, vilket kan öppna möjligheter att välja enklare, snabbare och billigare åtgärder.  
Tydliga mål och förväntningar är också viktiga som utgångspunkt för Trafikverkets samarbete  
med regioner och kommuner kring effektiva gemensamma lösningar. Slutligen bör nämnas att 
tydliga mål underlättar arbetet att i efterhand följa upp och utvärdera de genomförda åtgärderna, 
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bl.a. som ett led i uppföljningen av miljöbedömningens förutsägelser om betydande miljöpå-
verkan. 

Sammantaget innebär detta att ett policybeslut med tydliga mål och förväntningar ökar 
möjligheten att skapa ett effektivt transportsystem. Viktiga förutsättningar är dock att policy-
beslutet baseras på ett aktuellt och relevant underlag och att planeringen generellt åtföljs  
av analyser av samlade effekter och samhällsekonomi.  

3.2.2 Underlag för policybeslut och åtgärdsplanering 

Nationellt underlag, modeller och perspektivutredningar 
Bra underlag är en nyckel till verkningsfulla policybeslut och åtgärdsplaner. Såväl Trafikverket 
som andra centrala myndigheter behöver ta fram underlag om övergripande frågeställningar för 
landet som helhet. Trafikverket ska kontinuerligt ha samråd med andra centrala myndigheter, 
nationella intressenter och aktörer inom näringslivet. Den nationella nivån är i hög grad beroende 
av EU, dels för att många åtgärder i form av regelverk, tekniska standarder och kring ekonomiska 
styrmedel, exempelvis skatter, förutsätter beslut såväl i EU som nationellt, dels för att flera 
långväga resor och transporter sker över nationsgränserna.  

Trafikverket och andra centrala aktörer bör ta fram följande underlag till stöd för policybeslutet 
samt de systemanalyser och planeringsarbete som sker på regional nivå: 
 
· Gemensamt underlag om omvärldsförutsättningar, med generella data samt tillstånds-

beskrivningar över faktisk och förväntad utveckling av exempelvis ekonomi, befolkning, 
miljösituation, sysselsättning och handel. Återkommande långtidsutredningar (LU) ger 
underlag för detta. 

· Nollalternativ, d.v.s. information om en fiktiv situation, som skulle uppstå om inga nya 
åtgärder genomförs, är en nödvändig referens för att utvärdera förslagen i planeringen och 
miljöbedömningen.  

· Inledande kriterier för avgränsning av miljöbedömningen och för vad som i formell 
bemärkelse är betydande miljöpåverkan.  

· En gemensam trafikprognos som baseras på omvärldsförutsättningar enligt ovan och 
bedömningar av exempelvis framtida kostnadsutveckling, bilinnehav samt förväntade 
förändringar i infrastruktur- och utbud av t.ex. tågtrafik.  

· Perspektivutredningar som utgör det nationella inspelet till olika systemlösningar eller 
inriktningsalternativ. 

· Nationella strategier med ställningstagande om dels hanteringen av EU-frågor och andra 
internationella frågor, t.ex. gröna korridorer, TEN-T och gemensamma regelverk, dels hur 
internationella transportbehov ska täckas, t.ex. nationsgränsöverskridande infrastruktur eller 
frågor om gemensamma nät och sammodalitet. 

 
Trafikverket och andra myndigheter arbetar därutöver kontinuerligt med kunskapsutveckling inom 
olika tematiska områden som trafiksäkerhet, miljö, ITS, driftssäkerhet etc. samt för att utveckla 
effektsamband och modeller som används som stöd i planeringen t.ex. för beräkning och värdering 
av effekter i trafiksystemet och dess omgivning. Det är lämpligt att ett förnyat planeringsunderlag 
ställs samman vart fjärde år.  

Arbetet med att sammanställa underlag om beräkningsförutsättningar och ta fram ny prognos 
bedöms ta ca tio månader. Dessa ligger därefter till grund för viktiga planeringsinstrument som 
samhällsekonomiska kalkyler, effektberäkningar och för miljöbedömning. Det är därför viktigt att 
det finns en tydlig tidplanering av åtgärdsplaneringen, eller att det ges viss framförhållning vid nya 
initiativ. Det innebär också att det tidsmässigt inte fungerar att policybeslutets innehåll ligger till 
grund för prognosen. För att få jämförbarhet i åtgärdsanalyserna bör dessutom inte förutsättnin-
garna förändras under de fyra åren mellan det att åtgärdsplanering genomförs. En planerings-
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process, som innebär att kalkyler till fullo och med hög noggrannhet ska baseras på aktuell politik, 
blir betydligt långsammare och tenderar att uppfylla hela mandatperioden. 

Regionalt underlag och systemanalyser 
En mängd olika förutsättningar ska tas om hand och analyseras i ett sammanhang inför plane-
ringsarbetet. Det sker inom ramen för systemanalyser. Där sker också en analys av hur trans-
portsystemets tillstånd matchar den framtida efterfrågan av resor och transporter. Vidare hanterar 
systemanalyser olika principiella valmöjligheter för åtgärdsarbetet, systemval, som kan bygga på 
särskilda målsättningar eller på större investeringar, ekonomiska styrmedel eller grupper av 
åtgärder som påverkar hela transportsystemets funktionssätt. Några av dessa principiella val, som 
hanteras i systemanalyser, kan längre fram utgöra underlag för de alternativ som ligger till grund 
för regeringens beslut om ändamål för planeringen.  

Systemanalyserna tas fram för län eller grupper av län. Utgångspunkten är bl.a. följande 
underlag: 
 
· Politiska mål, såväl nationella som regionala från t.ex. regionala utvecklingsprogram (RUP) 

eller i övrigt, som kan tjäna som övergripande inriktning eller ändamål för arbetet. 
· Omvärldens tillstånd och förutsättningar i ett regionalt sammanhang t.ex. vad gäller 

regionala utvecklingsförutsättningar, näringslivets förutsättningar och behov, sociala 
förutsättningar, tillståndet för miljön och hot mot god miljö, kännetecknande 
miljöförhållanden, trafiksäkerheten m.m. 

· Framskrivningar över trafikutvecklingen, miljöns utveckling och den demografiska och 
ekonomiska utvecklingen på lokal och regional nivå som är avstämd mot nationella och 
internationella bedömningar bl.a. enligt LU. 

· Medborgarnas och näringslivets nuvarande och framtida efterfrågan på transporter och 
resor.  

· Rådande tillstånd i transportsystemet. 
· Summering av framtida utmaningar och möjligheter. 

Utifrån ovanstående sker en diskussion och analys av hur transportsystemet kan och bör 
utvecklas, enligt följande: 
 
· Scenarier och valmöjligheter, d.v.s. övergripande utvecklingstrender för transportsystemets 

utveckling och förslag till systemlösningar för att lösa utmaningarna. 
· Översiktlig effektbedömning inklusive miljöeffekter av scenarier och valmöjligheter, genom 

riktningsanalys eller genom att formulera strategiska frågor.  
· Remissomgång som samtidigt innebär avgränsning av miljöbedömning enligt miljöbalken. 
· Rekommendationer kring val av strategier, systemlösningar och fokusområden. 

Arbetet med dessa underlag och analyser sker med regionalt huvudmannaskap tillsammans med 
berörda aktörer och med stöd av Trafikverket. Arbetssättet gynnar samverkan med, och en god 
förankring i, den lokala och regionala samhällsorganisationen. För att försäkra att systemana-
lyserna även tar hänsyn till nationella beroenden och lösningar bör Trafikverket ha en aktiv roll i 
arbetet. Det innebär att Trafikverket lämnar förutsättningar och gemensamma utgångspunkter för 
tillståndsbeskrivningar, scenarier och valmöjligheter samt att Trafikverket under arbetet bidrar 
med strategier för nationella frågor och identifiera kopplingar mellan de olika regionernas 
systemanalyser.  

I systemanalyserna formuleras olika valmöjligheter och systemlösningar. Med systemlösningar 
avses kombinationer av mycket stora investeringar, eller principiellt viktiga och stora satsningar på 
mindre åtgärder, generella transportpolitiska beslut av betydelse som regelverk, skattenivåer, ban-
avgifter m.m. i syfte att nå transportpolitiska effekter enligt fyrstegsprincipen.  
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För olika valmöjligheter och systemlösningar hanteras konsekvenserna för miljön och andra 
effektområden genom en riktningsanalys, på så sätt att strategiska frågor formuleras och 
vidareförs i den fortsatta processen. 

Nationell konferens 
Som ett stöd för att väcka och avväga olika frågor om transportsystemets framtida utveckling före-
slås att en nationell konferens genomförs med politiker och tjänstemän från lokal, regional och 
nationell nivå. På denna kan de olika framtagna scenarierna redovisas och diskuteras. Dessutom 
kan intressenter framföra sin syn på hur transportsystemet bör utvecklas. Konferensen blir ett led  
i den formella avgränsningen av miljöbedömningen enligt miljöbalken. 

Beredning av beslutsunderlag 
Trafikverket summerar det regionala underlaget och kompletterar systemanalyserna med slut-
satser från nationella analyser på nationell eller internationell nivå. Underlaget och konsekvens-
beskrivningen, bla MKB, går på samråd, vilket därmed utgör det formella tillfället för granskning 
enligt miljöbalken 6 kap 14 §.  

Tillsammans med en samlad redogörelse för de regionala, nationella och internationella pers-
pektiven ger underlaget sedan grund för regeringens policybeslut och val av inriktning, som anger 
ändamålet med den nästföljande åtgärdsplaneringen. 

3.2.3 Åtgärdsplan för transportsystemet i en region 

En plan för samtliga åtgärder 
I åtgärdsplaneringen tas förslag fram med olika typer av åtgärder som samverkar för att svara mot 
regeringens policybeslut och det beslutade ändamålet. Förslagen bereds och antas regionalt. Syftet 
med åtgärdsplanen för transportsystemet i en region är att skapa en plan för samtliga åtgärder i 
och kring transportsystemet där också betydelsen av samverkan mellan åtgärder framgår. Planen 
bör leda till att de medverkande parterna får en större förståelse för transportsystemets förut-
sättningar och möjligheter att bidra till regional utveckling och samhällsutvecklingen i övrigt. En 
sådan plan bör inte bara hantera åtgärderna i den statliga transportinfrastrukturen utan också 
andra typer av åtgärder och angelägna insatser från andra huvudmän. Exempelvis kan den 
regionala kollektivtrafikens omfattning och utveckling ha stor betydelse för transportsystemets 
prestanda men också ställa olika krav på den statliga infrastrukturen. Ett annat exempel är 
prissättning som kan få betydelse för transportsystemets funktionssätt, exempelvis genom 
trängselavgift eller subvention av biljettpriset inom kollektivtrafiken.  

Om infrastrukturåtgärder sker för att tillmötesgå särskilda behov, som väntas uppkomma till 
följd av insatser från andra aktörer, är det lämpligt att samtidigheten säkerställs. Även ny 
bebyggelse i större omfattning kan få betydelse både för behovet av infrastruktur och för de nyttor 
som uppkommer av åtgärder i transportsystemet. I åtgärdsplanen bör sådana beroenden doku-
menteras så att eventuella förändringar av kommunernas eller exploatörernas planer också kan 
förändra åtgärdernas prioritering. Åtgärdsplanen kan också ligga till grund för överenskommelser 
mellan olika parter som stärker genomförandet av åtgärderna, exempelvis beslut om finansiering 
eller samtidighet i olika åtgärder.  

Åtgärdsplanens former och styrande verkan 
Åtgärdsplanen är minst tioårig, och revideras vart fjärde år, en gång per mandatperiod. Den ska 
omfatta ett eller flera län. Förslaget utarbetas av regionala planupprättare (regionala självstyrelse-
organ, regionförbund eller länsstyrelser) tillsammans med Trafikverket och i samråd med berörda 
kommuner och övriga berörda aktörer. Beslut om att anta åtgärdsplanen för transportsystemet i 
en region tas på regional politisk nivå (eller länsstyrelsen).  

Trafikverket är delaktigt i arbetet med åtgärdsplanen på regional nivå genom att ta fram 
underlag, lämna åtgärdsförslag och objektbeskrivningar för dessa samt medverka i analyser och 
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effektbedömningar. På nationell nivå medverkar Trafikverket genom att övervaka och lämna för-
slag om nationella frågor och behov, göra sammanställningar av de regionala förslagen så att även 
deras nationella och internationella innebörd syns, samt bereda underlag för regeringens beslut 
om planens ändamål, systemfrågor och om fördelningen av det ekonomiska planeringsutrymmet.  

Inför åtgärdsplaneringen upprättar Trafikverket ett planeringsunderlag som regionerna kan 
använda som utgångspunkt för rekommendationer för åtgärder inom drift- och underhåll, bärig-
het, tjälsäkring och rekonstruktion samt sektoråtgärder. Planeringsunderlaget används sedan 
tillsammans med rekommendationerna som underlag för Trafikverkets förslag till åtgärder i 
planerings- och genomförandeprogrammet.  

Det innebär att processen kring åtgärdsplanen bedrivs såväl nationellt som regionalt, vilket är 
nödvändigt eftersom den omfattar såväl nationella och internationella behov av tillgänglighet, som 
de lokala och regionala.  

Regeringens beslut om fördelningen av det ekonomiska utrymmet 
Åtgärdsplanen ska upprättas för att främja uppfyllandet av planeringens ändamål, d.v.s. de trans-
portpolitiska målen samt övriga mål och fokusområden som anges i regeringens policybeslut. Inför 
åtgärdsplaneringen beslutar regeringen också om en fördelningsnyckel för hur det ekonomiska 
planeringsutrymmet för utveckling av transportsystemet ska fördelas mellan länen.  

Det statliga ekonomiska planeringsutrymme som fördelas omfattar alla åtgärdsslag för investe-
ring och förbättring av den statliga transportinfrastrukturen. Den ekonomiska planeringen för 
övriga åtgärdsslag d.v.s. drift och underhåll, rekonstruktion, bärighet och tjälsäkring samt sektor-
åtgärder sker inte i åtgärdsplaneringen utan tas senare i processen inom ramen för planerings- och 
genomförandeprogrammet. Det hindrar inte att rekommendationer om särskilda åtgärder eller 
standardnivåer inom dessa åtgärdsslag kan beslutas i åtgärdsplanen på likvärdigt sätt som namn-
givna åtgärder. Däremot finns inte samma ansvar att lägga förslag till åtgärder för hela det ekono-
miska utrymmet för dessa åtgärdsslag.  

Avsikten är att länen ska disponera ekonomiskt utrymme för att i planeringen kunna tillgodose 
både regionala och nationella behov. Statliga medel i form av lokala skatter eller statliga avgifter 
som banavgifter kan länen räkna in i planeringsutrymmet om regeringen har angivit former för 
detta i sitt rambeslut. Därutöver kan regional och kommunal medfinansiering och rena brukar-
avgifter tas med i det ekonomiska planeringsutrymmet.  

Eftersom åtgärdsplanerna innehåller åtgärder från olika huvudmän, och har olika former av 
finansiering, är det regionerna och inte regeringen som beslutar om åtgärdsplanerna. Dessa 
regionala beslut utgör därmed formella antagandebeslut, som ska uppfylla miljöbalkens krav på 
särskild sammanställning mm. Regeringen tar däremot beslut om definitiv fördelning av det 
statliga ekonomiska utrymmet till och mellan länen innan regionerna slutför arbetet med 
åtgärdsplanerna. 

Åtgärderna i åtgärdsplanen 
Åtgärdsplanen kan i vissa delar styra vilka åtgärder som ska genomföras. Det gäller på vissa 
anläggningar av regional karaktär. För att tydliggöra åtgärdsplanens styrande verkan i denna del 
sammanfattas dessa åtgärder i ett länsprogram för regional transportinfrastruktur. För när-
varande gäller detta investeringar och förbättringsåtgärder i statliga vägar som inte är stamvägar 
samt statlig medfinansiering för investeringar i infrastruktur för den regionala kollektivtrafikens 
behov och för vissa åtgärder för miljön och trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet. Trafik-
verket ska successivt disponera medel för genomförande av dessa åtgärder inom ramen för 
verksamhetsplanen.  

Åtgärdsplanen innehåller förslag till investeringar och förbättringsåtgärder på stamvägar, 
järnvägar och farleder samt inriktning för åtgärdsområden som miljö, trimning och effektivisering. 
Förslagen ska vara till stöd för Trafikverket vid upprättandet av planerings- och genomförande-
programmet.  Trafikverket ska tillvarata dessa förslag om de effektivt leder mot de mål och 
fokusområden, som regeringen beslutar om i policyn. 
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I åtgärdsplanen kan också rekommendationer om s.k. sektoråtgärder, drift och underhåll samt 
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion lämnas. För dessa åtgärder lämnas dock inte ett 
ekonomiskt utrymme. Den ekonomiska planeringen av dessa åtgärder sker inom ramen för 
genomförande- och planeringsprogrammet.  

De fysiska åtgärder, som läggs in i en åtgärdsplan, ska vara eller komma att bli behandlade i 
översiktsplaner och i förekommande fall i aktuella regionplaner. De ska ha framkommit genom en 
kvalitetssäkrad process för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. Det ska vidare finnas en samlad 
effektbedömning, som inkluderar miljöeffekter, och samhällsekonomisk bedömning, av varje 
namngiven åtgärd i planen. Detaljerade kravspecifikationer vad gäller ovanstående grindar  
(grind 0 och grind 1) tas fram under den fortsatta beredningen av förslag till nytt planerings-
system.  

Trafikverket ska inför åtgärdsplaneringen ha upprättat en åtgärdsbank med alla de åtgärds-
förslag som har tagits fram genom åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, vilken visar vilka alternativa 
möjligheter att lösa problemen, som övervägts. I åtgärdsbanken finns såväl förkastade som 
vidareförda åtgärder. Syftet med åtgärdsbanken är att säkra kvaliteten genom att åtgärdernas 
historik, kostnadsberäkningar och effektanalyser registreras. Vidare underlättas uppföljningen av 
kostnader och effekter, inklusive betydande miljöeffekter, genom att dokumentera förändrad 
avgränsning eller utformning av en åtgärd så att den planerade åtgärden, och de kostnader och 
effekter som den beräknas medföra verkligen stämmer med det som kommer till utförande.  

Effektanalyser 
Åtgärdsplanen utgör, som en samlad åtgärdsbeskrivning, ett angeläget planeringsunderlag för 
exempelvis kommuner och näringsliv. Vidare innebär den att effekterna av de samlade insatserna, 
åtminstone på ett övergripande plan, lättare kan överblickas och att eventuella systemeffekter av 
förslagen och deras förutsättningar på regional nivå kan analyseras. Inom ramen för planerings-
processen, som leder fram till åtgärdsplanen, bör därför en analys ske av åtgärdernas samlade 
effekter så att en samlad effektbedömning och en samhällsekonomisk bedömning kan upprättas. 
Den samlade effektbedömningen omfattar de miljöeffekter som miljöbedömningen fokuserar på, 
liksom sociala värden och ekonomiska effekter.  

När det gäller miljöeffekter ger miljöbalken en ram för process och dokumentation. Miljö-
bedömningen integreras i och sker löpande i planeringen. Den startar på den övergripande nivån, 
inom ramen för systemanalysen, genom de valmöjligheter som hanteras i olika scenarios. I 
åtgärdsplaneskedet diskuteras hur olika åtgärder kan väljas för att främja de ändamål som planen 
ska bidra till, d.v.s. hur effekter kan förändras med olika satsning på åtgärder. Hur olika val 
påverkar den betydande miljöpåverkan som planen kan få dokumenteras successivt. Använd-
ningen av alternativ, i miljöbalkens mening, följer alltså problemlösningsprocessen och olika 
alternativa sätt kan i vissa fall prövas sekventiellt. Väsentligt är att valen dokumenteras.  

Beredning och beslut 
Förslaget till åtgärdsplan i regionerna innehåller såväl ett planförslag med förslag till åtgärder, en 
beskrivning av effekter på de transportpolitiska målen och samlad samhällsekonomisk bedömning 
samt en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 12 §. Förslag till åtgärdsplan i en 
region lämnas på remiss till berörda kommuner, myndigheter, intressenter, allmänheten och 
andra aktörer som lämnat förslag eller berörs av planen.  

När den remissen har påbörjats gör Trafikverket en samlad nationell beskrivning av samtliga 
förslag till åtgärdsplaner som också visar de samlade effekterna av planerna, inkluderande deras 
samlade miljöeffekter, samt de samlade samhällsekonomiska effekterna. Trafikverket tar också 
fram ett nationellt MKB-dokument genom att göra en sammanfattning av de regionala miljö-
effekterna samt summera och komplettera beskrivningarna av nationella och internationella 
effekter. Det samlade materialet remitteras också nationellt och internationellt. I detta skede 
genomförs därmed det formella samrådet om förslag till plan med förslag till MKB i enlighet med 
miljöbalken 6 kap 14§ på såväl regional som nationell nivå.  
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I detta skede föreslås att en dialog hålls mellan företrädare för regeringen och varje län för att 
stämma av frågor av mer politisk karaktär.  Trafikverket bereder därefter ett underlag för 
regeringens beslut om åtgärdsplanerna som visar hur nationella behov och systemlösningar 
hanteras, hur miljöfrågor integrerats och vad remissen har resulterat i. Regeringen beslutar 
därefter om definitiv fördelning av planeringsramar. Storleken på åtgärdsplanerna kan variera 
mellan regionerna och mellan olika perioder framför allt på grund av att större nationella 
investeringar påverkar volymen.  

Efter regeringens beslut om definitiva ramar antar regionerna åtgärdsplanerna efter beaktande 
av remissinstansernas synpunkter, och i enlighet med miljöbalkens krav, vad som framkommit av 
samrådet av MKB. Trafikverket tar även fram en samlad bild av åtgärdsplanerna och upprättar en 
nationell konsekvensbeskrivning där en bedömning sker av hur åtgärdsplanerna kan leda mot 
målen i regeringens policybeslut.  

Trafikverket och regionerna tar gemensamt fram beskrivning av insatser, som ska vidtas för att 
minska miljökonsekvenserna av planen, samt uppföljningsprogram, bl.a. för att tillgodose miljö-
balkens krav i 6 kap 18 § angående betydande miljöpåverkan, som ska ligga till grund för styr-
ningen av planerings- och genomförandeprogrammet. De tar också fram underlag för en särskild 
sammanställning av den genomförda bedömningsprocessen, samrådsredogörelse och de avväg-
ningar som skett, samt en icke-teknisk sammanfattning. Länen och Trafikverket lämnar också 
tillsammans information om att åtgärdsplanerna har antagits. 

Vid revidering av en åtgärdsplan genomförs relevanta delar av planeringsprocessen. I formell 
mening görs miljöbedömningen om och en MKB tas fram. För att avgöra omfattningen av ett detta 
ska inledningsvis en behovsbedömning med samråd ske.  
 

3.3 Processer som genomförs varje år 

3.3.1 Planerings- och genomförandeprogram  

Syftet är att stärka genomförandeprocessen 
Regeringen beslutar om fördelningen av statliga medel genom ett 6-årigt program med två delar. 
Genomförandeprogrammet omfattar de tre närmaste åren och planeringsprogrammet de tre 
nästkommande åren. Planerings- och genomförandeprogrammet omfattar därigenom en ekono-
misk planering för åtgärder i transportsystemet, som ska genomföras inom ramen för statens 
budget för de närmaste sex åren. Syftet är också att tydliggöra statens förberedelser och genom-
förandebeslut för respektive åtgärder och åtgärdsområden. Programmet ger en aktuell bild efter-
som det uppdateras och kompletteras med nya åtgärder varje år.  

Vid ideala förhållanden kommer alla åtgärder, som beslutas ingå i planeringsprogrammet, att så 
småningom avancera till genomförandeprogrammet. Det är dock möjligt att ny information i vissa 
fall framkommer under förberedelsearbetet, som förändrar den ursprungliga bedömningen av 
åtgärden. Sådana åtgärder kan tas ur planeringsprogrammet för förändrat åtgärdsval. Ett beslut 
om att föra in en åtgärd i genomförandeprogrammet bör däremot likställas med ett statligt 
genomförandebeslut. Detta ökar Trafikverkets möjlighet att flexibelt samspela med leverantörs-
marknaden vid genomförandet av åtgärderna så att en hög produktionseffektivitet kan uppnås. 
Det förbättrar också möjligheterna till samverkan med andra aktörers genomförande av åtgärder, 
så att de positiva effekterna ökar.  

Planerings- och genomförandeperioderna innehåller en betydande flexibilitet. Det behöver inte 
gå sex år från det att åtgärd tas in i planeringsprogrammet tills dess att den börjar förverkligas. 
Eftersom programmet revideras årligen kan en åtgärd snabbt flyttas vidare från planerings-
programmet till genomförande och upphandling. Åtgärder som behöver längre förberedelsetid än 
tre år kan å andra sidan finnas kvar i planeringsprogrammet, så länge det bedöms meningsfullt. 
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Samspel i den årliga processen.  

GP = genomförandeprogram, PP = planeringsprogram och VP = verksamhetsplan 

 
I planeringsprogrammet tydliggörs vilka namngivna åtgärder som ska förberedas med formella 
planhandlingar och avtal samt få fördjupade beslutsunderlag med hög kvalitet. Detta bör minska 
förgävesprojektering, till följd av att långt förberedda åtgärder inte kan finansieras, och att nedlagt 
planeringsarbete därigenom förspills. Det säkrar också kvaliteten i beslutsunderlag och kostnads-
beräkningar samt skapar en tydlig fas för att slutföra medfinansieringsdiskussioner och teckna 
avtal om finansiering och genomförande. Idag sker denna typ av aktiviteter för samtliga åtgärder  
i de 12-åriga åtgärdsplanerna.  

Åtgärderna hämtas i huvudsak från åtgärdsplanerna i regionerna 
Trafikverket bereder årligen förslag till regeringen om vilka åtgärder, åtgärdsområden samt 
åtgärder inom drift och underhåll, bärighet, rekonstruktion och tjälsäkring samt sektoråtgärder 
som bör tas in i planerings- och genomförandeprogrammet. Större åtgärder namnges medan 
åtgärdsområden preciseras i typer av åtgärder och effekter. Förslaget ska vara avstämt mot det 
ekonomiska planeringsutrymme, och de övriga direktiv om planerings- och genomförande-
programmet, som beslutas av regeringen efter den årliga budgetprocessen. Förslaget ska också 
beakta de slutsatser om betydande miljöpåverkan som framgår av miljöbedömningen och 
eventuella villkor i åtgärdsplanen. 

Förslaget formas i dialoger mellan regional och nationell nivå präglade av stor öppenhet och 
tydliga spelregler. Dialogerna utförs två gånger per år och har som utgångspunkt de åtgärder och 
åtgärdsområden som regionerna har angivit i åtgärdsplanerna. Avsikten är att planerings-
processen för systemanalyser och åtgärdsplaner ska leda till att regionens förslag är väl kända,  
och förankrade, hos Trafikverket. Det är regeringen som tar det slutliga beslutet om planerings- 
och genomförandeprogrammet med beaktande av de ramar som ges av åtgärdsplanen, bl.a. när  
det gäller hanteringen av betydande miljöpåverkan.  

Inför den årliga uppgraderingen av planerings och genomförandeprogrammet ska det också ske 
en nationell dialog. Trafikverket bör ombesörja att det finns en fast samrådskrets som träffas 
årligen.  

För vissa åtgärder på den regionala infrastrukturen ska regionen vara beslutande. De ingår i den 
del av åtgärdsplanen som kallas länsprogram. Andra åtgärder för den statliga infrastrukturen är 
att anse som förslag. Regionerna kan även välja att lämna rekommendationer angående drift och 
underhåll, bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion samt sektoråtgärder. Trafikverket tar fram 
fullständiga underlag för planering av sådana områden där regionerna endast lämnar vissa 
rekommendationer. Trafikverket kan också komplettera med egna förslag inom områden där 
regionernas åtgärdsplaner bedöms behöva kompletteras eller justeras, för att effektivt leda mot  
de mål som regeringen beslutat om i Policybeslutet, eller möta särskilda krav på nationell och 
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internationell tillgänglighet. Det kan också vara aktuellt för Trafikverket att komplettera eller 
justera där åtgärdsbehov har aktualiserats så snabbt att det inte har funnits tid att genomföra 
åtgärdsplanering.  

Om regeringen inte har beslutat om särskilda mål i policybeslutet utgör transportpolitikens mål, 
och dess preciseringar, utgångspunkt för prioritering av åtgärder. Strävan bör dock vara att 
åtgärdsplanen i en region är i överensstämmelse med de angivna målen, och så väl avstämd mellan 
regionen och Trafikverket, att dess åtgärder successivt kan lyftas in i planeringsprogrammet så att 
intentionerna i åtgärdsplanen uppfylls.  

De åtgärder som lyfts in i planeringsprogrammet ska ha framkommit utifrån åtgärdsval enligt 
fyrstegsprincipen baserat på en trafikslagsövergripande analys. De ska vara så väl förberedda att 
osäkerheter om valet av utformning, kostnader och åtgärdens effektbild minimeras. De ska i övrigt 
uppfylla de krav som ställs på beslutsunderlag vid grind 2, vilket bl.a. innefattar samhällsekono-
miska kalkyler av en kvalitet motsvarande vad som redovisats på objektsnivå i NPT 2010–2021. 
Som anges ovan ska de därutöver på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt bidra till de mål som 
regeringen angivit i policybeslutet.  

Miljöbedömning enligt miljöbalken behöver inte genomföras för planerings- och genomförande-
programmet, eftersom det handlar om ett finansiellt program, som inte har sådana funktioner att 
det kan betraktas som sektorplanering. Däremot kommer de samlade åtgärderna som tas in i 
planerings- och genomförandeprogrammet att vara en del av den miljöuppföljning som sker 
utifrån miljöbedömningen i åtgärdsplanerna. De enskilda åtgärdsförslagens tillåtlighet och villkor 
hanteras enligt miljölagstiftningen.  

Bedömningen är att det normalt inte ska blir fråga om annat än mindre ändring av åtgärds-
planen, som inte kan antas ge upphov på annan betydande miljöpåverkan än vad som redan 
bedömts. Vid den årliga revideringen av planerings- och genomförandeprogrammet hämtas i allt 
väsentligt nya åtgärder från åtgärdsplanerna. Samtidigt är det en mindre del av åtgärder i 
planerings- och genomförandeprogrammet som byts ut årligen. Planerings- och genomförande-
programmet kan därför inte på kort sikt få väsentligt andra miljöeffekter än åtgärdsplanerna.  

Det finns därutöver flera faktorer som verkar för att planerings- och genomförandeprogrammet 
i allt väsentligt kommer att svara väl mot ett i åtgärdsplanen antaget genomförande även på fyra 
års sikt. Såväl åtgärdsplanerna som planerings- och genomförandeprogrammet bygger på den 
inriktning som regeringen beslutat i policybeslutet. Trafikverket och regionerna kommer att ha en 
nära dialog såväl i upprättandet av åtgärdsplanerna som vid beredningen av planerings- och 
genomförandeprogrammet. Dessutom finns det kopplingar på åtgärdsnivå, eftersom de åtgärder 
som kan komma till genomförande inte bara måste ha en säkrad finansiering genom regeringens 
beslut utan också vara väl planerade och ha stöd från berörda kommuner och den regionala nivån.  

Mot denna bakgrund är det trafikverkens bedömning att planerings- och genomförande-
programmet i miljöbalkens mening bör vara en del av miljöuppföljningen av åtgärdsplanernas 
genomförande. Om programmet emellertid skulle innebära att det blir annan betydande miljö-
påverkan än vad som bedömts i MKB av åtgärdsplanen ska det ske behovsbedömning enligt 
miljöbalken.  

De finansiella programmen utgör en viktig styrning för den miljöuppföljning som ska ske enligt 
MKB till åtgärdsplanerna. Det beskrivs i avsnitt 3.3.3. 

De enskilda förslagens tillåtlighet och villkor hanteras enligt sektorslagarna och miljölag-
stiftningen. Det innebär att fysisk planering (sektoriell eller kommunal tvärsektoriell) såväl som 
miljöprövning (tillstånd, dispenser m.m.) av enstaka åtgärder och verksamheter kan bli aktuell, 
samt att det ska tas fram ytterligare MKB för de besluten. 
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Innan namngivna åtgärder läggs fram för beslut om genomförande ska det finnas ett besluts-
underlag som är jämförbart, fördjupat och aktualiserat. Det ska kvalitetsgranskas (grind 3) av 
Trafikanalys, eller av annan oberoende part, och omfatta:  
 
· Bedömning av åtgärdens relevans i förhållande till policybeslut och planeringsmål.  
· Samlad effektbedömning, inklusive miljöbedömning, och samhällsekonomisk analys.  
· Kvalificerad kostnadsberäkning med riskanalys. 
· Analys av risker som kan påverka genomförbarheten.  
· Förslag till avtal om finansiering och genomförande. (i förekommande fall)   
· Nödvändiga legala tillstånd och fysiska planer med respektive miljökonsekvens-

beskrivningar. 
 

3.3.2 Beslut om ekonomiskt planeringsutrymme 
En grundprincip för det nya planeringssystemet är att det inte ska finnas flera beslut som anger 
storleken på det ekonomiska utrymmet. Därför föreslås planeringsutrymmet för de kommande tre 
åren baseras på riksdagens budgetbeslut för följande år, och nivå för de följande tre åren, och 
tydliggöras genom ett särskilt regeringsbeslut. De efterföljande årens planeringsutrymme skattas 
genom en extrapolering av de beslutade sex årens nivå.   

Varje år, när Trafikverket lämnar förslag till planerings- och genomförandeprogram till rege-
ringen, lämnas också en ekonomisk konsekvensbeskrivning över den framtida anslagsbelastning, 
som fleråriga åtgärder beräknas leda till. Den beräknade anslagsbelastningen beror av kostnads-
läge och genomförandetakt för redan beslutade åtgärder, samt av återbetalning till följd av 
lånefinansiering, förskottering och medfinansiering. Redovisningen sträcker sig så långt som de 
ekonomiska åtagandena kan överblickas.  

Framställningar om förskottering redovisas i den ekonomiska konsekvensbeskrivningen och 
återbetalning av förskottering redovisas som framtida anslagsbelastning. Förskotteringar 
godkänns därefter av regeringen i samband med beslut om ekonomiskt planeringsutrymme.  

Regeringen gör en bedömning av hur stora satsningar på statlig finansiering inom trans-
portsystemet som bör göras, utöver vad som framkommer av den ekonomiska konsekvens-
beskrivningen. Detta ekonomiska planeringsutrymme anges som ett belopp för varje enskilt år 
under den tid, som redan beslutade åtgärder påverkar anslagsbelastningen. På detta sätt reser-
veras alltid tillräckligt med resurser för att slutföra beslutade åtgärder på ett rationellt sätt.  

Beslutet om ekonomiskt planeringsutrymme kan också tillämpas för arbetet med åtgärdsplaner. 
Regeringen beslutar om en fördelningsnyckel, som behövs för att fördela det ekonomiska plane-
ringsutrymmet på regionerna inför åtgärdsplaneringen. 

Regeringen bör hos riksdagen begära att få beställningsbemyndigande för investeringsåtgärder 
inom genomförandeprogrammets tre år. Därigenom skapas en möjlighet för Trafikverket att ingå 
avtal och handla upp åtgärder för samtliga åtgärder inom genomförandeprogrammet.  

3.3.3 Uppföljning och utvärdering 
Resultaten från uppföljningsverksamheten ska löpande lämnas till berörda aktörer som till 
exempel regionalt planeringsansvariga, regeringen och riksdagen. Därigenom skapas en tydlig 
koppling mellan faktiska förhållanden i transportsystemet, kostnaderna och effekterna av 
genomförda åtgärder samt behovet av nya insatser. 

Uppföljning och utvärdering av åtgärder i program och planer är en kontinuerlig process som 
syftar till att klarlägga om planerade åtgärder blivit utförda till angiven kostnad och effekt. Ett 
annat syfte är att, genom en återkoppling av verkligt utfall, förbättra kunskapen om exempelvis 
anläggningskostnadskalkylering, projektstyrning och effektsamband. 

Rutiner för uppföljning och utvärdering har utvecklats det senaste decenniet. Vad som är 
angeläget nu, är att särskilt se över rutiner för att använda informationen bättre inom planerings-
systemet.  
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Följande uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter föreslås: 
 
· Varje år genomförs en uppföljning av anläggningskostnader, effekter och om möjligt sam-

hällsekonomisk lönsamhet av åtgärderna i genomförande- och planeringsprogrammen. 
Uppföljningen bedrivs i huvudsak inom ramen för Trafikverkets ordinarie arbete med 
årsredovisningen. 

· Varje år sker också en uppföljning av genomförandet av åtgärdsplanerna vilken ger infor-
mation om dels genomförandet av åtgärdsplanerna för varje region, dels uppfyllandet av 
målen i regeringens policybeslut. Uppföljningen kan ske vid en årlig dialog mellan Trafik-
verket och regionerna bl.a. genom att utnyttja information från årsredovisningen och 
information från Trafikverkets sektorsredovisning. Uppföljningen innefattar också den 
betydande miljöpåverkan som identifierats bl.a. genom miljöbedömningen av åtgärds-
planerna. Regionerna har en aktiv medverkan i denna uppföljning. 

· Vart fjärde år inför ny systemanalys och åtgärdsplanering genomförs en mer övergripande 
utvärdering av de tidigare åtgärdsplanerna. Uppföljningen inriktas på planernas genom-
förande och transportsystemets förändrade funktionalitet. Uppföljningen utgör ett viktigt 
underlag för dialogen mellan de regionala och nationella politikerna som hålls inför policy-
beslutet. En sammanfattning av uppföljningen redovisas i Trafikverkets sektorsredovisning. 

Miljöuppföljning i planerings- och genomförandeprogrammet  
Planerings- och genomförandeprogrammet har som nämnts finansiell karaktär. Det justeras 
årligen i nära samspel med budgetprocessen. Resurser avsätts för förberedelser av åtgärderna och 
formella beslut tas om att initiera och finansiera genomförande. Dessa utgör därmed ett instru-
ment för löpande uppföljning.  

Det finns inte särskilda processkrav för miljöuppföljning. Hur miljöuppföljningen närmare ska 
ske, ska beskrivas i åtgärdsplanernas MKB. Det är viktigt att uppföljningen sker så att den kan 
bidra till underlag och kunskap inför förnyad planering. En särskild större utvärdering bör därför 
ske varje mandatperiod inför en ny systemanalys. 

Uppföljningen av planerings- och genomförandeprogrammet bör ske även av andra aspekter än 
effekter på miljö och ekonomi. Uppföljningen bör därför kopplas till Trafikverkets årliga dialog 
med regionerna och andra berörda intressenter där dessa kan se hur förverkligandet av åtgärds-
planen går och vilka effekter som uppnås. 
  

3.4 Beredning av åtgärdsförslag 

3.4.1 Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen  
För att nå en specifik funktionalitet i transportsystemet finns det vanligtvis flera möjliga åtgärds-
kombinationer. Typen av åtgärd, åtgärdens utformning och hur den kombineras med andra 
faktorer spelar roll för resultatet och för åtgärdernas effektivitet. En åtgärd kan vara att påverka 
efterfrågan på resor och transporter eller det sätt på vilket de utförs. De kan vidare vara att 
komplettera och effektivisera befintligt transportsystem eller att investera i helt nya delar i 
transportsystemet.  

En grundval för det nya planeringssystemet och Trafikverkets organisation är att möjligheter i 
de fyra trafikslagen, och kombinationer dem emellan, ska tas tillvara. Det är också angeläget att 
åtgärder från olika huvudmäns ansvarsområden ska kunna kombineras för att uppnå en specifik 
funktionalitet.  
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Idag saknas en generell fastlagd metodik för att göra ett sådant åtgärdsval. Förstudien, inom vilken 
visserligen en bred analys av ändamål och olika åtgärdsmöjligheter ska ske, kan bara föra vidare 
fysiska åtgärder och då bara inom ett trafikslag.  

Trafikverken föreslår att en ny typ av process införs där en inledande kartläggning görs av 
aktuella förhållanden. De aktörer och intressenter som är berörda bjuds in till åtgärdsval som en 
gemensam dialogprocess med samlat genomförande. Följande delar bör ingå i en åtgärdsvals-
process: 

 
1. Definiera ändamål genom att identifiera den funktion eller de funktionskrav som ska 

tillgodoses. Det är angeläget att aktörerna initialt utvecklar förståelse för den samlade 
problembilden och accepterar olika aktörers behov.  

2. Behovsanpassat samråd genomförs med allmänhet, intresseorganisationer och berörda 
parter.   

3. Ett flertal alternativa åtgärdskoncept för att nå ändamålet genereras i enlighet med 
fyrstegsprincipen. Förutsättningarna att de olika alternativen ska kunna tillgodose 
funktionskraven bedöms. Sambandet med genomförande av andra åtgärder i samhället,  
t.ex. exploateringar, identifieras. Diskutera också vem som vinner och vem som förlorar  
på de olika alternativen. 

4. Utveckla gemensamt fram en handfull alternativ som har bra förutsättningar att nå 
ändamålet på ett kostnadseffektivt sätt.  

5. Kostnadsberäkning av olika åtgärdskoncept sker av de aktörer som blir ansvariga för  
ett eventuellt genomförande. Kostnadernas osäkerhetsintervall anges. Vidare tas effekt-
bedömningar fram som inkluderar analyser av miljörelaterade, sociala och samhälls-
ekonomiska konsekvenser för de olika alternativen. Analyser sker av påverkan  
på viktiga miljökvaliteter. 

6. Huvudmannen för processen tar fram en samlad rekommendation inklusive en av 
Trafikverket kvalitetssäkrad effektbedömning.  

Åtgärdsvalsprocessen föreslås bli den generellt använda metoden för att i tidiga skeden studera 
och utreda utmaningar inom transportsystemet och genomföras i situationer där såväl mindre som 
större åtgärder krävs. Det kan vara för att hantera en generell situation, t.ex. i en tätort med 
överskridanden av gränsvärden för luftföroreningar, eller för geografiskt orienterade behov t.ex. 
förbättrad tillgänglighet till en viktig målpunkt.  

Initiativ kan tas av en eller flera parter exempelvis berörd trafikhuvudman eller annan aktör 
som näringsliv, kommun m fl. Trafikverket är i många fall processhuvudman men även annan part 
kan vara aktuell. Det är lämpligt att åtgärdsvalsprocesserna finansieras av de aktörer som är 
ansvariga för berört transportsystem eller gemensamt med de parter som i övrigt har intressen i 
sammanhanget. 

Utgångspunkten för åtgärdsvalsprocessen är de planeringsmål för transportsystemets funktio-
nalitet som formuleras i systemanalys, policybeslut och åtgärdsplanering. En utgångspunkt kan 
också vara att en aktör anmäler att det finns ett specifikt behov, t.ex. förbättrad tillgänglighet till 
ett nytt exploateringsföretag. 

Åtgärdsvalsprocessen utgör ett unikt tillfälle att få till stånd åtgärder som främjar samhällets 
bästa på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att redan i detta tidiga planeringsskede låta ett sam-
hällsekonomiskt synsätt påverka utformningen av de trafiklösningar som faller ur planerings-
processen ökar möjligheten att finna effektiva lösningar. Förenklade metoder och rutiner behöver 
skapas. De extra utbildnings-, förhandlings- och utredningsresurser som krävs för att inlemma det 
samhällsekonomiska synsättet i den inledande fasen av planeringsprocessen kommer sannolikt 
betalas igen mångfalt i form av effektivare åtgärdsval. Samtidigt resulterar processen för åtgärds-
val i att vissa identifierade nyttor kan utgöra underlag för att påbörja en medfinansierings-
diskussion, vilket från början tydliggör ansvaret för att bekosta åtgärden. Efter slutförd åtgärds-
valsprocess kan de identifierade åtgärderna bli aktuella att prioritera in i åtgärdsplanen för 
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transportsystemets utveckling i den aktuella regionen/länet. Om åtgärderna är genererade bland 
annat enligt fyrstegsprincipen, ett samhällsekonomiskt synsätt och är rimligt välutredda och 
förankrade ökar möjligheter att komma in i åtgärdsplanen, för att i ett senare skede – med 
fördjupade analyser – förhoppningsvis avancera till planerings- och genomförandeprogram. 

Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen kan samordnas och integreras med förstudien eller ses som 
en separat process som föregår den lagstadgade fysiska planeringen. Genomförandet av åtgärdsval 
behöver inte som sådant lagstadgas, men bör vara ett krav för införande av en åtgärd i åtgärds-
planen. Det innebär att åtgärdsval kan genomföras löpande.  

För de åtgärder som kräver fysisk planering kan åtgärdsvalsprocessen även bli en startpunkt för 
den fysiska planeringen som kan ske enligt lagen om byggande av järnväg eller väglagen. Kommu-
nerna kan använda åtgärdsvalsprocessen som underlag för sitt arbete med översiktsplan, detalj-
plan och eventuellt bygglov. Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen förslås i relevanta fall samordnas 
med strategisk region- och översiktsplanering enligt plan- och bygglagen (PBL).  

Den fysiska planeringen bör bedrivas så att den leder fram till finansiellt genomförbara 
alternativ. Lyckas inte detta kan en lösning vara att åtgärdsvalsprocessen tas om.   

 

Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas 
stegvis: 

 1. Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt. Omfattar 
planering, styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl 
transportsystemet som samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra 
över transporter till säkrare och miljövänligare färdmedel. 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Omfattar insatser  
inom styrning, reglering, påverkan och information riktade till transportsystemets olika 
komponenter för att använda befintlig infrastruktur effektivare, säkrare och miljö-
vänligare. 

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader  
i befintlig infrastruktur till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder. 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Omfattar om- och nybyggnads-
åtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya väg- eller bansträckningar. 
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3.4.2 Åtgärder av olika karaktär 
Olika åtgärdsförslag kan behöva beredas på olika sätt i planeringsprocessen beroende av vilken typ 
av åtgärd det är frågan om, vilken/vilka aktörer som initierar den aktuella åtgärden samt vilken 
aktör som ansvarar för, eller bidrar till, åtgärdens genomförande. I bilaga 1 beskrivs hur olika typer 
av åtgärder kan initieras, beredas och beslutas i den nya planeringsprocessen.   

 
3.5 Tidsaspekter 

3.5.1 Hantering av planerings- och genomförandeprogrammet under 
verksamhetsåret 
Planerings- och genomförandeprogrammen revideras årligen i en integrerad process som 
samspelar med riksdagens budgetbeslut och med Trafikverkets verksamhetsplanering. Vid 
årsskiftet tar regeringen beslut om uppdatering av programmen och beslutar om direktiv och 
ekonomiskt planeringsutrymme inför kommande årets revidering. 

 

 
Verksamhetsåret sett ur regeringens, riksdagens och Trafikverkets perspektiv 

 
I maj får regeringen ett förslag till genomförandeprogram och ekonomisk konsekvensbeskrivning 
för det kommande året. Förslagen utgör underlag för beredningen av regeringens budgetpropo-
sition till riksdagen. Regeringen kan vid behov lyfta beslut om angelägna större åtgärder eller 
finansiella frågor till riksdagen.  

Under hösten bedriver Trafikverket dialog med berörda regionala och lokala aktörer kring 
verksamhetsplanen och detaljerna i planeringsprogrammet. Trafikverket lämnar ett komplett 
förslag till planerings- och genomförandeprogram i november till regeringen för beslut. Samtidigt 
som regeringen tar beslut om regleringsbrev beslutas planerings- och genomförandeprogrammet 
och direktiv och ekonomiskt planeringsutrymme för kommande planerings- och genomförande-
program. 

Dialogen baseras på det underlag som åtgärdsplanen för transportsystemet i varje region 
innehåller. Det innebär att de regionala och lokala parterna inte behöver bedriva en årlig 
beslutsprocess. 
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3.5.2 Alternativ med två år mellan uppdateringarna av planerings och genom-
förandeprogrammet  
Ett alternativ med två år mellan uppdateringarna av planerings- och genomförandeprogrammet 
innebär att det sannolikt behöver omfatta totalt åtta år istället för de föreslagna sex. Det beror på 
att det bara blir ett års marginal om det treåriga delarna av programmet ska uppdateras efter två 
år.  

Om genomförandeprogrammet ska vara fyra år istället för tre år innebär det att möjligheten till 
samordning mellan genomförandeprogrammet och den treåriga utblicken i riksdagens budget-
beslut och verksamhetsplanen försvåras. En bruten koppling verksamhetsplaneringen och genom-
förande- och planeringsprogrammet medför att planeringens effektivitet minskar.  

Bedömningen är vidare att de kvalitetskontroller (grindar) för beslutsunderlag och förberedelser 
för genomförande som finns i förslaget till planeringssystem passar bättre med treåriga plane-
rings- och genomförandeprogram än fyraåriga. Tanken är att den sista kvalitetskontrollen ska ligga 
så nära beslut om genomförande att alla osäkerheter i åtgärderna är hanterade. Fyra år innan är 
det svårt att nå detta.  

Ett åttaårigt planerings- och genomförandeprogram innebär också att åtgärdsplanens pers-
pektiv måste vara minst 12 år, jämfört med 10 år i grundförslaget. Annars räcker det inte som 
underlag vid uppdateringar av panerings- och genomförandeprogrammet.  

Ytterligare en förändring är att beslutet om planerings- och genomförandeprogram får en större 
politisk tyngd eftersom det har dröjt ytterligare ett år innan det tas. Processen blir också lite tyngre 
och kräver mer dialog och beslutsunderlag. Dessutom kan man anta att rutinen att göra en revide-
ring minskar när den inte sker varje år.  

Dessa förändringar bedöms innebära att stabiliteten och flexibiliteten minskar jämfört med om 
planerings- och genomförandeprogrammet revideras årligen. Den arbetsmässiga vinsten med att 
dröja två år mellan revideringarna bedöms vägas upp av att varje revidering blir mer omfattande.  

Vilka fördelar kan då en tvåårig process innebära? Givet att den process som repeteras vart 
fjärde år blir schemalagd, och därmed helt förutsägbar, så bör det gå att tydliggöra sambanden 
mellan den process som sker en gång per mandatperiod och den process som sker vartannat år.  

Det kan medföra att året efter att åtgärdsplanen är beslutad så revideras planerings- och 
genomförandeprogrammet. Nästa revidering kommer därefter året innan nästa åtgärdsplan 
beslutas.  

Alternativt görs en revidering av planerings- och genomförandeprogrammet parallellt med att 
åtgärdsplanen upprättas. Det skulle ge ökat inflytande för åtgärdsprogrammet i planerings- och 
genomförandeprogrammet. Därefter skulle ett ”mellanår” inträffa då bara planerings- och 
genomförandeprogrammet revideras. En sådan periodicitet skapar en process, som är mest lik 
dagens.  

En svårighet med att ”sy ihop” de båda planeringsprocesserna är att upplägget blir mycket 
känsligt för förseningar eller möjligheter till tidigare initiativ. Såväl flexibiliteten som stabiliteten 
minskar i systemet. Sammantaget motiverar detta en rekommendation om att revidera planerings- 
och genomförandeprogrammet varje år. 

Årliga uppdateringar av de treåriga programmen stämmer också överens med statsbudgetens 
periodisering. 
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4. IMPLEMENTERING AV ETT NYTT PLANERINGSSYSTEM 

 
4.1 Kort sikt 

4.1.2 Nationell plan och regionala planer 2010–2021  
Våren 2010 ska en nationell plan för transportsystemet 2010–2021 fastställas. Regionala planer, 
länstransportplaner, som upprättats av regionerna (regionkommuner, län och samverkansorgan) 
ska också fastställas under första halvåret 2010. Nationella och regionala planer för transport-
systemet 2010–2021 ger underlag för arbetet under hela mandatperioden.  

Det nya planeringssystemet kan introduceras omgående. Efter valet kan den nya regeringen ta 
ett särskilt policybeslut baserat på erfarenheter av det nyligen avslutade arbetet med Nationell 
plan. Regeringen bör instruera Trafikverket att anpassa och utveckla sitt arbete i enlighet med det 
nya planeringssystemet.  

Åtgärder som ska genomföras under de tre närmaste åren läggs in i ett genomförandeprogram 
och Trafikverket ges i uppdrag att genomföra åtgärderna samt att uppdatera genomförande-
programmet årligen i enlighet med förslaget till nytt planeringssystem.  

På motsvarande sätt kan de åtgärder, för vilka fysiska planer behöver tas fram, läggas in i ett 
planeringsprogram.  

Den nya processen åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen kan också börja introduceras omgående.  
Trafikverket föreslås få i uppdrag att tillhandahålla stöd och redovisa goda exempel.  

Det finns skäl för regionerna att redan nu överväga hur planeringsomgången under mandat-
perioden 2015– 2018 ska förberedas. Det kan ske genom att de ser över sina regionala utvecklings-
program och systemanalyser mm samt utvecklar sina samarbetsprocesser.  

Det vore också positivt för kommande åtgärdsplanering om det fördes regionala dialoger om hur 
ett mer optimalt geografiskt samarbete skulle kunna uppnås, antingen genom överenskommelser 
om samverkan eller genom att ta ett ännu längre steg mot samgående. Kommande åtgärdsplane-
ring skulle underlättas av fördjupad samverkan i geografiska områden som motsvarar de 
funktionella arbets- och bostadsmarknaderna. 
 

4.2 Kommande mandatperioder 

4.2.1 Mandatperioden 2011–2014 
I september 2010 är det riksdagsval och en ny regeringsperiod för fyra år påbörjas. Den till-
trädande regeringen har möjligheten att påverka den framtida inriktningen av transportsystemets 
utveckling, exempelvis i vårpropositionen 2011.  

Om regeringen inte fattar något särskilt policybeslut gäller tills vidare det underlag som tagits 
fram för åtgärdsplanering för perioden 2010–2021 

 År 2016 bör det finnas möjlighet att ta in ytterligare åtgärder i planerings- och genomförande-
programmen. Om beslut om intagande av nytt objekt i planeringsprogrammets första år tas år 
2011 kommer detta att falla ut för genomförande senast 2016. Successivt kommer det nya plane-
ringssystemet att ta över från det tidigare och först år 2016 kommer den gamla planerings-
ordningen vara helt ersatt av den nya. 

Under senare delen av perioden blir det dags att förbereda underlag för dialog, policybeslut och 
regionala planprocesser under kommande mandatperiod.  
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4.2.2 Mandatperioden 2015–2018 
Under denna period tas ett policybeslut. Åtgärdsplaner för transportsystemet i regionerna 
upprättas i samspel med kommunerna med utgångspunkt från regionala utvecklingsplaner och  
- program, regionala systemanalyser för transportsystemet samt stöd och underlag från 
Trafikverket.  
 

4.3 Samordnade regelverk 
Det finns starka kopplingar mellan det föreslagna planeringssystemet och den fysiska planeringen 
enligt PBL, Väglagen och Lagen om byggande av järnväg samt Miljöbalken som för närvarande 
utreds av Transportinfrastrukturkommittén (N 2009:03).  

Förslag till vilka åtgärder som behöver vidtas för att utveckla transportsystemet ska analyseras 
och prioriteras utifrån fyrstegsprincipen bereds före den fysiska planeringsprocessen utan att bli 
ett nytt skede i den fysiska planeringen. Det är inte rimligt att dessutom genomföra en förstudie 
enligt väglag respektiver lag om byggande av järnväg. Åtgärdsvalsprocessen behöver också sam-
spela med kommunernas översiktsplanering och med regionernas utvecklingsplanering och 
programarbete. 

När beslut om nytt planeringssystem tas förslås regeringen ge ett särskilt uppdrag till Trans-
portinfrastrukturkommittén att se över samordningen av de olika processerna. 

Även samordning med regelverk inom kollektivtrafikområdet kan behöva ses över liksom med 
det förslag till ny plan- och bygglag som för närvarande bereds inom regeringskansliet (lagråds-
remiss 2009-12-03).  

För att skapa ännu bättre förutsättningar för effektiv och optimal utveckling av transports-
systemet bör regeringen även överväga att se över möjligheterna att bredda finansierings-
möjligheterna för att underlätta i första hand regionala och lokala parters deltagande.  
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5. EFFEKTER  
 

5.1 Processer på flera nivåer integreras 

5.1.1 Många aktörer involveras i planeringsprocessen 
Förslaget innebär att den statliga planeringen av åtgärder i transportsystemet för samtliga trafik-
slag ska samspela med andra aktörers planering - främst EU, regioner, kommuner och näringsliv. 
Det finns behov att på detta sätt koppla internationella, nationella, regionala och lokala perspektiv. 
Många trafikfrågor har en utpräglat regional behovsbild medan särskilt järnvägstrafiken är 
beroende av nationella system. Både sjöfarten och luftfarten har en genuint internationell och 
gränsöverskridande karaktär. Förändringar i transportsystemen kan ofta få genomgripande lokala 
effekter.  

Förslaget till ny planeringsprocess för transportsystemet ger förutsättningar att involvera 
politiker och myndigheter på flera administrativa nivåer (internationellt/EU, nationellt, regionalt/ 
lokalt), inom flera samhällssektorer (inkl transport, akademi, miljö, finans), och aktörer med 
skilda mandat. Det ger även bättre möjligheter än i dagens system att involvera såväl aktörer inom 
olika samhällssektorer inklusive offentliga aktörer, enskilda personer (t ex fastighetsägare, 
företagare, lokalbefolkning) samt företrädare för näringsliv och intresseorganisationer i olika 
skeden av processen. Exempel på aktörer bland statliga myndigheter är Sjöfartsverket, Tillväxt-
verket, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. 
Inom näringsliv kan exempelvis nämnas företrädare för industrin, transportnäringen, 
skogsnäringen, turistnäringen och servicebranscher. Även aktörer som t.ex. verkar för trafik-
säkerhet, miljö och funktionshindrades tillgänglighet är intressenter. 

5.1.2 Samspelet med annan samhällsplanering blir tydligare 
Förslaget innebär att åtgärdsplaner ska tas fram regionalt för transportsystemet. De ska samspela 
med det regionala utvecklingsplanerings- och programarbetet och bygga på systemanalyser för det 
samlade transportsystemet i respektive region. Därigenom möjliggörs kopplingar till utvecklings-
insatser i andra samhällssektorer och regionala tillväxtstrategier.   

Enligt Tillväxtverket kan ett väl fungerande transportsystem innebära en positiv utvecklings-
miljö som stimulerar kunskapsutveckling, samarbeten och innovationer och bidrar till att individer 
och näringsliv ges goda förutsättningar att utvecklas i en miljö som dom upplever som attraktiv. 
Näringslivet gagnas av att kunna dra nytta av olika trafikslag. Genom att på ett tydligare sätt 
involvera regionerna i arbetet med åtgärder i transportsystemet ökar förutsättningarna för att 
stärka det samlade regionala tillväxtarbetet. 

Boverket anser att förslaget till ny planeringsprocess innebär förbättrade möjligheter för 
trafiksektorn att samspela med annan planering i ett sektorsövergripande samhällsbyggnads-
perspektiv. Det nya planeringssystemet kan skapa en utveckling mot en mer sektorsövergripande 
regional och nationell planering som förenar den nationella tillväxtpolitiken med regionernas 
utvecklingsplanerings- och programarbete och kommunernas fysiska planering. Enligt Boverket 
ger förslaget till planeringsprocess inte bara förbättrad samordning inom trafiksektorn. Det ger 
även möjlighet att förbättra kopplingen till framför allt strategisk regional och kommunal 
planering enligt PBL och förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713) och ser gärna att 
utvärdering och uppföljning görs sektorsövergripande och relateras till landets nationella rumsliga 
utveckling1 (Sverigebild).

                                                             
1 Jmfr "Sverige 2009 - förslag till vision", samarbete mellan Boverket, NUTEK och Statens Naturvårdsverk 
och Rapport utgiven av Boverket 1994 
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Samband mellan olika faser i planeringsprocessen för transportsystemet och i planeringen av 

mark- och vattenanvändning för transporter, bebyggelse.  
 

Idéskissen ovan syftar till att illustrera hur de olika stegen i planeringsprocessen för transport-
systemet samspelar med olika skeden i den fysiska planeringen för markens och vattnets framtida 
användning för trafik, bebyggelse och andra ändamål samt hänsynstagande till värden i natur- och 
kulturmiljön. Samtidighet och ömsesidig förståelse för hur olika delar hänger ihop blir viktigt för 
att få de olika planeringsformerna att samverka. Pilarna illustrerar att en process ger underlag för 
en annan. 

5.1.3 Kopplingen till den fysiska planeringen stärks 
Den föreslagna processen, och arbetsmomenten i processens olika faser ger möjligheter att sam-
ordna planeringen av åtgärder i transportsystemet med den planering för framtida användning av 
mark- och vatten och bebyggelsens utveckling, som kommunerna ansvarar för. Det ökar sannolikt 
också möjligheterna att förenkla planeringsprocessen enligt flera olika lagar. Detta utreds av 
Infrastrukturkommittén (N 2009:03).  

Den lagstadgade fysiska planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur som 
återstår innan de prioriterade infrastrukturutbyggnaderna kan genomföras är en separat process, 
skild från den ekonomiska planeringen. Samtidigt är processerna starkt ömsesidigt beroende 
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eftersom finansieringsutrymme och finansieringsbeslut är nödvändigt för att kunna slutföra och 
förverkliga de fysiska planerna. På samma sätt är den fysiska planeringen nödvändig för att skapa 
genomförbara åtgärder att lägga in i den ekonomiska planeringen.  

Kopplingspunkter till sektorsövergripande samhällsplanering på olika nivåer kan skapas genom 
krav på att åtgärderna ska vara behandlade i berörda aktuella regionplaner och översiktsplaner i 
ett strategiskt skede av planeringsprocessen för transportinfrastruktur. Åtgärdsval enligt fyrstegs-
principen ska i relevanta fall samordnas med regional utvecklingsplanering och med kommu-
nernas översiktsplanering enligt plan- och bygglagen (PBL). Riksintressena för kommunikationer 
förenar de olika planeringssystemen. För att peka ut riksintressanta utvecklingsbehov för trans-
portinfrastrukturen kan den föreslagna systemanalysen ge underlag och en större framförhållning 
än vad åtgärdsplanerna ger.  

De verktyg som PBL erbjuder kan kanske användas för att främja stabilitet och tvärsektoriellt 
perspektiv även i infrastrukturplaneringen och erbjuda plattformar för strukturerad dialog med 
medborgare och intressegrupper. Denna typ av frågor övervägs nu av Infrastrukturkommittén  
(N 2009:03). 

5.1.4 Dialog om medfinansiering integreras i processen  
Nationell plan och Regionala planer 2010–2021 inkluderar åtgärder som baseras på avtal om med-
finansiering från kommuner, regioner och företag i storleksordningen 60 miljarder kronor. 
Intäkter från tränselskatt och EU-bidrag utgör en del av detta. Spelregler och förutsättningar för 
medfinansiering diskuteras för närvarande i särskild ordning.  

I förslaget till ny planeringsprocess stärks förutsättningarna att kunna kombinera olika 
intressen och att samordna olika aktörers insatser i tid och rum. Processen ger ökade möjligheter 
för flera aktörer att etablera kontakt, bygga tillit, upptäcka möjliga synergier och att utforma 
gemensamma lösningar  

Den nya planeringsprocessen stärker därigenom förutsättningarna att komma överens om att 
samverka i genomförandeskedet, exempelvis genom att bidra till finansieringen av en viss åtgärd, 
eller att kombinera åtgärder i transportsystemet. Den ger också starkare incitament att samordna 
de olika aktörernas åtgärder. Exempelvis kan både kommunernas åtgärder för att underlätta 
bebyggelsens utveckling på önskat sätt, och näringslivets investeringsplanering, samordnas med 
planeringen av åtgärder för att utveckla transportsystemet på ett effektivare sätt än tidigare. 

 Den föreslagna planeringsprocessen bäddar för möjlighet till medfinansiering genom att  
 
· Statens trovärdighet som avtalspart ökar  
· Val av åtgärd sker via en gemensam och dialogbaserad process 
· Åtgärdsplanen ger förutsättningar att kombinera olika åtgärder och finansiella åtaganden 
· Det finns en tydlig fas för slutförhandling om medfinansiering 
· En bredare åtgärdsarsenal kan inkludera finansierande åtgärder  

Åtgärdsvalsprocessen enligt 4-stesgsprincipen inkluderar samhällsekonomisk analys som beaktar 
allmänintresset samt dialog mellan berörda aktörer och särintressenter och syftar till att identi-
fiera miljö- och kostnadseffektiva lösningar. Det ger också möjlighet att identifiera lösningar som 
kan leda till positiva synergier. Om de samhällsekonomiska analyserna genomförs korrekt blir det 
tydligt vilka geografiska områden och aktörer som gagnas av – eller förlorar på – diskuterade 
åtgärder och lösningar. Det blir naturligt att analysera och diskutera eventuella fördelar av att 
kombinera olika åtgärder. Möjligheterna att samordna berörda intressenters planering och att 
utveckla kreativa finansieringslösningar underlättas genom dialog mellan berörda aktörer redan  
i detta tidiga idéskede.  

Detta kan leda till fortsatt samarbete och eventuellt resultera i förslag till åtgärder som både 
regionens och statens företrädare vill prioritera och som därför inkluderas i åtgärdsplanen för 
transportsystemet i den aktuella regionen.  
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Medfinansieringslösningen kan konkretiseras i en avsiktsförklaring om medfinansiering före det 
att åtgärden tas in i planeringsprogrammet. När åtgärden har tagits in i planeringsprogrammet 
kan medfinansieringen konkretiseras i ett avtal. Villkoren i avtalen regleras i anslutning till att 
åtgärden inkluderas i genomförandeprogrammet.  

5.1.5 Analys kombineras med dialog och förhandling 
I en underlagsrapport som tagits fram i anslutning till arbetet med att föreslå en ny planerings-
process för transportsystemet2 ges en överblick över hur den statliga planeringsprocessen för 
åtgärder i transportsystemet relateras till policies i andra sektorer och på olika samhällsnivåer i 
andra länder, särskilt i Holland, Tyskland och Danmark.  

I rapporten noteras bland annat att det idag tycks finnas ett förnyat intresset för vetenskapligt 
grundade analyser av investeringarnas effekter som kan läggas till grund för nationella priori-
teringar. I Holland inbjuds numera olika intressegrupper att granska validiteten i de samhälls-
ekonomiska analysmodellerna istället för att söka koncensus genom dialog. Detta har lett till 
diskussion om att de samhällsekonomiska kalkylmetoderna behöver kompletteras med bredare 
effektbedömningar; OEEI (Overview of the Economic Effects of Infrastructure) behöver ersättas  
av “OEI” (Overview of the Effects of Infrastructure). Det finns också en tendens till att nationella 
initiativ inriktas på snabbt genomförbara investeringar i närtid. Tilltron till nationella åtaganden 
verkar ibland spela en större roll än de faktiska beloppen. Det har också blivit vanligt med årliga 
beslut om investeringar. Kombinerade tillstånd till utbyggnad av infrastrukturprojekt och årlig 
anpassning av de ekonomiska planerna ger ökad känsla av stabilitet och förtroende. Exempelvis 
integreras föreslagna transportinvesteringar i kommunernas markanvändningsplanering.  

I flera länder söker man utveckla alternativa finansieringsformer exempelvis i form av 
avgiftsfinansiering och privata finansieringslösningar.  Det finns en allmän tendens att främja 
privat och offentlig samverkan i planering och finansiering av transportinfrastruktur. Det förnyade 
intresset för analysmodeller vid värdering av transportinvesteringar kan vara ett tecken på att både 
offentliga och privata aktörer behöver objektiva kriterier för att kunna bedöma projekten. I många 
länder ser man nu över de lagliga och administrativa implikationerna av alternativa sätt att finan-
siera infrastruktur och hur detta påverkar förutsättningarna att integrera transport- och andra 
politikområden inklusive den rumsliga planeringen.   

I flera av de studerade länderna finns det ambitioner som ligger i linje med förslaget till ny 
planeringsprocess för transportsystemet i Sverige; att processen bygger på regionala åtgärdsplaner 
och en ökad integrering med rumslig utvecklingsplanering och planering av kollektivttrafik. Även 
syftet att underlätta för aktörer på flera nivåer att samverka om medfinansieringslösningar ligger i 
linje med ambitionerna i andra länder. 

Svenska expertmyndigheter på området hävdar att metodiken för samhällsekonomisk analys är 
förhållandevis välutvecklad inom detta politikområde och att individens nytta som användare av 
infrastrukturen och som skattebetalare måste bevakas i den föreslagna process- och dialogorien-
terade planeringen. Vidare menar de att den målkonflikt som råder mellan å ena sidan ökat 
inflytande från särintressen och å andra sidan användningen av den ekonomisk-tekniska 
rationaliteten, som fyrstegsprincipen representerar, inte ska sopas under mattan. 
 

5.2 Möjlighet att påverka alla skeden av planeringsprocessen  

5.2.1 Många dialogtillfällen  
Det nya Trafikverket kommer att hantera planering för samtliga transportslag, vilket stärker förut-
sättningarna att hantera trafikslagsövergripande frågor, sammodalitet, informationstekniska 

                                                             
2  Transportation and the challenge of policy integration across sectors and scales: An international scan, Amy Rader Olsson, 20100115 
WSP Analys & Strategi 
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lösningar och andra frågor av betydelse för möjligheterna att effektivisera användningen av det 
samlade trafiksystemet på både nationell och regional nivå och i relation till aktörer i andra länder. 
Trafikverkets regioner, med lokalkontor och regionala myndighetsfunktioner, kommer att ge goda 
förutsättningar för löpande samarbete med kommuner, regioner och andra aktörer i regionen, på 
motsvarande sätt som idag. 

 

 Policybeslut Åtgärdsval 
enligt 
fyrstegs-
principen   

Åtgärdsplan 
för trans-
portsystemet 
i en region 
inklusive 
Länsprogram 

Planerings-
program  

Genom-
förande-
program  

Trafik-
verkets 
verksam-
hetsplan 

Vem tar 
initiativ? 
När?   

Regeringen varje 
mandatperiod 

Olika parter kan 
ta initiativ till 
att starta 
process när det 
behövs 

Regionen  
Varje mandat- 
period 

Trafikverket,  
årlig process 

Trafikverket, 
årlig process 

Trafikverket, 
årlig process 

Typ av 
besluts-
underlag  

Inspel från 
regioner, 
Trafikverket, 
Regeringskansliet 
systemnivå 

Aktörs- och 
intressentanalys 
Plats- och situa-
tionsrelaterat  

Regional och 
kommunal 
utvecklings- 
och trafik-
planering 
Statliga 
intressen 

Kvalificering av 
åtgärdsförslag, 
tydliga kvalitets-
kriterier  
Metoder och 
modeller som 
möjliggör 
jämförelse av 
åtgärdsförslag  

Kvalitets-
granskning av  
besluts- 
underlag för 
åtgärder och 
åtgärdsområden 
 

Upphand-
ling namn-
givna objekt 
Specificera 
objekt i 
åtgärds-
områden  

Hur förs 
dialog? 

Avgränsnings-
samråd Remiss 
och internatio-
nellt samråd,  

Dialog och idé-
generering för 
att identifiera 
möjliga lös-
ningar Effekt-
bedömning 
Konvergerar 
mot lagregle-
rade processer 
för fysisk 
planering  

Regionen 
bereder förslag 
i dialog med 
Trafikverket 
och andra 
Remiss   
Regering och 
regioner stäm-
mer av frågor 
av politisk 
karaktär 

Trafikverket 
regionalt bereder 
löpande enskilda 
åtgärdsförslag 
Trafikverket 
nationellt bereder 
förslag till åtgärder 
att ta in i 
planeringsprogram 
Regional och 
nationell dialog  

Second opinion  
 

Dialog med 
regionens 
företrädare 
om hur 
medel ur 
potter ska 
fördelas  
Även drift o 
underhåll 

Vilka 
intressenter 
och 
aktörer? 
Exempel 

Regioner 
kommuner, 
myndigheter, 
grannländer, 
nationellt 
närings- 
liv, transport-
bransch, 
miljörörelse, 
partier m.fl. 

Berörda aktörer 
och intressenter 

Brett samråd 
Kommuner och 
region 
Intressenter, 
näringsliv och 
medborgar-
organisationer 

Samråd enligt lag 
Sakägare och 
enskilda Dialog 
med näringslivs- 
och medborgar-
organisationer 

Trafikanalys 
och andra 

Kommuner 
Bransch-
intressenter 
(Tåg-
operatörer 
m.fl.) 
näringslivet, 
medborgare, 

 
 

Översikt över tillfällen till inflytande i planeringsprocessens olika faser 
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Den nya planeringsprocessen ger möjlighet till dialog i processens olika skeden på såväl nationell 
som regional och lokal nivå. Samtliga tillfällen till samråd ger i princip stöd för den formella 
miljöbedömningsprocessen. 

 
· Regionernas arbete med regionala systemanalyser, som utgör viktigt underlag för såväl 

regeringens policybeslut som arbetet med att utforma åtgärdsplaner för transportsystemet  
i en region, förutsätts ske i dialog med berörda regionala och lokala aktörer.  

· I samband med Trafikverkets summering och beredning av underlag inför regeringens 
policybeslut, som ska ske varje mandatperiod, finns möjligheter att bjuda in nationella 
aktörer och intressenter till en dialog om transportsystemets fortsatta utveckling på kort  
och lång sikt tillsammans med regionerna. Det skulle exempelvis ge möjligheter att 
uppmärksamma frågor av internationell och nationell relevans, inklusive frågor av specifik 
betydelse i landets olika delar samt för specifika branscher, aktörs- eller trafikantgrupper.  

· I detta skede kan det också vara lämpligt att arrangera ett större och publikt intressant 
dialogevenemang.   

· Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen ger möjligheter till direkt plats- och situationsspecifik 
dialog med de som berörs av ett specifikt åtgärdsbehov. Åtgärdsvalsprocesser kan initieras  
av Trafikverket eller andra. 

· Åtgärdsplaner för transportsystemet i en region, som upprättas och beslutas av regionala 
aktörer, ger möjligheter att fånga upp och föreslå lösningar som svarar mot lokala och 
regionala aktörers syn på förhållandena med beaktande av nationella intressen. Här kan 
också önskemål om mindre åtgärdsbehov tas om hand, exempelvis en ny gång- och cykelväg, 
hållplats eller parkeringsplats. 

· Inför det årliga beslutet om uppgradering av planerings- och genomförandeprogram bereds 
förslag till konkreta åtgärder i Trafikverket regionalt. Förslag till samlad avvägning och 
prioritering bereds centralt i Trafikverket. Detta kombineras med regionala och nationella 
dialoger på vårvintern och sensommaren. Vid dessa dialoger finns också tillfälle att diskutera 
vilka specifika insatser som ska genomföras inom ramen för olika åtgärdsområden, vilket i sin 
tur styr Trafikverkets verksamhet.  

· Regionerna föreslås få fortsatt mandat att besluta om åtgärder inom i förväg angivna ramar 
på motsvarande sätt som idag, så kallade länsprogram. Dialogen om vad som ska ingå i 
åtgärdsplanen kommer att föras av regionens egna företrädare som har kunskap och kontakt 
med människor, företag och organisationer i den egna regionen. Statliga intressen och 
kriterier för statligt finansierade åtgärder ska kommuniceras i dialoger och beslutsunderlag 
som Trafikverket tar fram.  

· Inför den årliga uppgraderingen av planerings och genomförandeprogrammet ska det ske 
regional och nationell dialog. De åtgärdsförslag som tas in i planeringsprogram och 
genomförandeprogram svarar mot regionala och nationella prioriteringar, tydliga 
kvalitetskriterier och det nationella ekonomiska placeringsutrymmet för respektive 
tidsperiod.  

· En utvecklad dialog och ökad samverkan mellan kommuner/regioner respektive nationella 
aktörer enligt vad som redovisats ovan, kan också leda till snabbare genomförande av 
åtgärder inom ramen för en totalt sett större samlad investeringsvolym. Detta kommer också 
att öppna nya möjligheter att involvera näringslivets aktörer i genomförande- och 
driftsskedet.  
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· Trafikverkets interna verksamhetsplanering föreslås bli anpassad och avstämd mot genom-
förandeprogrammet. Riksdagens beställningsbemyndigande ger förutsättningar för Trafik-
verket att genomföra åtgärder rationellt under den kommande treårsperioden.  

· Inför varje år ska det också finnas tillfälle till dialog på nationell och regional nivå om vilka 
konkreta åtgärder som ska genomföras året därpå inom de olika åtgärdsområden, för vilka 
specifika investeringar eller andra typer av åtgärder inte definierats tidigare.  

Förslaget kommer sammantaget att leda till en enklare och snabbare procedur för beslut om ett 
begränsat antal effektiva åtgärder i transportsystemet med tätare intervall än idag. Prioriterade 
åtgärdsförslag, som tas in i planeringsprogrammet, ska vara väl beredda, kvalitetsgranskade och 
konkurrenskraftiga. Konkretionsgrad ska ökas successivt så att det finns ett aktuellt och kvalitets-
säkrat underlag när det är dags att besluta om genomförande. Kraven på transparens och pedago-
gik ökar.  

Sammantaget bör detta leda till att förtroendet och tilltron till den statliga planerings- och 
genomförandeprocessen för transportsystemet ökar, sett ur användarnas perspektiv. Skatte-
betalarna, VTI och SIKA trycker på detta. Därför finns en serie kvalitetskontroller, s.k. grindar. 
Både som kollektiv och individuellt behöver medborgarnas ekonomiska intressen tillgodoses. 

5.2.2 Trafikanter, resenärer, operatörer, transportköpare och andra 
Redan idag har Trafikverken väl etablerade former för dialog med många företrädare för närings-
livet och andra användare av transportsystemet på såväl nationell som regional och lokal nivå. 
Många av dessa har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram Nationell plan 2010–2021. 

Regeringen har etablerat Logistikforum för utbyte av erfarenheter, synpunkter och råd mellan 
olika företradare för intressenter inom logistikområdet. Flera samverkansprojekt pågår för att 
utveckla godstransportsystemet.  

Ett motsvarande forum, Resenärsforum, håller på att utvecklas för aktörer och intressenter 
inom reseområdet. För närvarande bereds förslag till ny kollektivtrafiklag, som innebär att 
regelverket inom kollektivtrafikområdet håller på att förändras. Det påverkar även aktörskretsen. 
Kollektivtrafikbranschen arbetar aktivt för att fördubbla kollektivtrafikresandet, bland annat med 
stöd av regionala strategier för hållbart resande ska tas fram.  

Det finns också många ideella föreningar, vars verksamhet bidrar till uppfyllande av de 
transportpolitiska målen inom trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö eller hälsa.  

5.2.3 Kommuner och regioner 
Förslaget till planeringsprocess innebär att olika parters inflytande stärks jämfört med idag. Lokala 
särintressenters möjligheter att påverka stärks genom åtgärdsvalsprocessen. Genom ansvaret för 
åtgärdsplanen i varje region får aktörer på lokal och regional nivå stärkt inflytande över agendan 
för transportsystemets utveckling i den egna regionen. De nationella politikernas inflytande stärks 
genom policybeslutet och den årliga översynen av planeringsprogram och genomförandeprogram. 
Det fortsatta användandet av samhällsekonomiska kalkyler säkerställer att allmänintresset till-
godoses. 
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 Policybeslut Åtgärdsval 
enligt fyrstegs-
processen   

Åtgärdsplan för 
transportsyste
met i en region 

Planerings- och 
genomförande-
program  

Uppföljning 
och utvärd-
ering  

Styrning Regeringens 
samlade beslut 
om planeringens 
inriktning. 

Kreativ process 
tillsammans med 
berörda aktörer 
för dialog och 
generering av 
alternativa lös-
ningar för att hitta 
smarta åtgärder 
som svarar mot 
krav och behov. 

Samlat territo-
riellt planerings-
perspektiv.  
 
Främjar helhets-
syn och lösningar 
som sammantaget 
ger en bättre 
måluppfyllelse 
bl.a. genom att 
utnyttja synergi-
effekter mellan 
åtgärder i trans-
portsystem och 
lokalisering. 

Relevans i förhåll-
ande till policy 
och de transport-
politiska målen 
prövas. 
 

Ökad kunskap 
Systematiskt 
lärande. 

Medel Statens inriktning 
och intresse  
under planerings-
perioden med 
utgångspunkt i 
transportpolitiska 
mål.  

 
Kan ange lång-
siktig inriktning. 
  
Möjlighet att 
fokusera på mål 
under en viss 
period, t.ex. en 
mandatperiod. 

Stor ”verktygs-
låda”.  
 
Ger möjlighet till 
effektiva kombi-
nationer av 
åtgärder.  
 
Samverkan kan 
ske mellan flera 
aktörer.  
 
Kan främja med-
finansiering och 
leda till större 
ekonomiskt 
utrymme.  

Trafikslags-
övergripande 

 
Hela transport-
systemet 
oberoende av 
huvudman 
(statligt/kommun
alt/ privat) och 
nivå, (inter-
nationellt/ natio-
nellt/regionalt/ 
lokalt). 

Prioritering och 
kvalitetssäkring  

 
Tydliga kriterier 
för att komma 
med i respektive 
program 
(grindar). 
 
Kvalitetsgransk-
ning av besluts-
underlag. Second 
opinion.  

Successivt bättre 
beslutsunderlag 
för framtida 
planering. 

 
Möjligheter att påverka transportpolitisk måluppfyllelse i planeringsprocessens olika faser 

 
I många kommuner och regioner bedrivs löpande arbete med övergripande utvecklingsstrategier, 
tematiska utvecklingsfrågor eller utveckling i geografiskt avgränsade områden, där frågor som rör 
trafiksystemets framtida kvalitet och utveckling är grundläggande. Det är dock  
värt att notera att regionernas förutsättningar och beredskap att samspela effektivt i planerings-
processen med Trafikverket och andra aktörer skiljer sig åt. Därför behöver också Trafikverkets 
arbetssätt kunna variera mellan olika delar av landet. 

Den föreslagna Åtgärdsvalsprocessen enligt fyrstegsprincipen ger kommuner, regionala organ, 
enskilda företag eller andra möjlighet att när som helst initiera dialog om hur och vad som kan 
göras för att lösa konkreta problem eller stimulera önskad utveckling.  
Det regionala underlaget inför regeringens policybeslut och arbetet med att ta fram och besluta om 
åtgärdsplanen för transportsystemet i den egna regionen ger också möjligheter att samordna 
strategiska planer för olika samhällssektorer, aktörer och geografiska områden. Trafikverket ska 
medverka i regionernas arbete genom att bidra med kunskap och företräda statliga intressen 

Samspelet mellan olika intressenter och aktörer underlättas av dialog i tidiga skeden innan 
konkreta lösningar pekats ut och innan planer och program läggs fast. Kunskap om faktiska 
förhållanden och möjliga utvecklingsvägar ger förutsättningar att skapa gemensamma utgångs-
punkter. Avvägningar mellan olika intressen är en viktig uppgift för den fysiska planerings-
processen. 
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Tänkbara förhållningssätt och effekter av det föreslagna planeringssystemet för transport-
systemet, sett ur kommunernas och regionernas perspektiv, diskuteras i en underlagsrapport  
som tagits fram i anslutning till arbetet med att ta fram ett förslag till ny planeringsprocess för 
transportsystemet 3.    

 
5.3 Möjligheten att nå samhällsmål stärks 

5.3.1 Transportpolitiska mål 

Effektivare användning av resurser  
Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen kommer att leda till mindre kostsamma lösningar. Kvalitets-
granskning med avseende på exempelvis miljö, samhällsekonomi, trafiksäkerhet, kostnadskalkyl 
kommer att leda till att de åtgärder som genomförs också blir mer effektiva. Förslaget kommer att 
ge effektivare planerings- och genomförandeprocesser samt mindre förgävesarbete.  

Förutsättningarna för medfinansiering stärks genom att staten blir en mer trovärdig part, och 
att planeringsprocessen för åtgärder i transportsystemet matchar andra aktörers insatser i tid, rum 
och inriktning. Det väntas leda till positiva synergier samt en större total investeringsvolym och till 
effektivare lösningar som kan genomföras snabbare.  

Tydlig dialogprocess och prövning av alternativa lösningar i tidigare skeden 
Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, som utgår från ett tydligt problemfokus, sett i ett brett sam-
hällsutvecklingsperspektiv, och som genomförs i dialog med berörda aktörer och intressenter, 
väntas leda till att olika intressenters situationer uppmärksammas bättre. Det kommer också att 
innebära att flera alternativa lösningar, exempelvis sådana som inkluderar olika transportslag, 
prövas i tidiga skeden. 

Bättre synkronisering och tydligare kopplingar mellan olika aktörers planering 
Förutsättningar att kombinera tillgänglighet och hänsyn ökar genom att såväl EU:s, statens, 
regionernas och kommunernas samt de nya kollektivtrafikmyndigheternas åtgärder i transport-
systemet ska beredas och redovisas i åtgärdsplanerna för transportsystemet i en region.  

Förutsättningar att hantera olika trafikantgruppers behov stärks genom att kopplingen till 
kommunernas planering av framtida mark- och vattenanvändning samt bebyggelseutveckling  
blir tydligare. Denna koppling stärker också förutsättningarna att utveckla mer klimatsmarta 
alternativ.  

 Förutsättningar att utveckla innovativa tekniska lösningar ökar genom bättre förutsättningar 
till dialog och samordning mellan planeringsprocessen för åtgärder i transportsystemet och andra 
typer av investeringar i exempelvis sådana som är relaterade till EUs standarder och regelverk, ITS 
och andra tjänster samt produktionsprocesser, logistiklösningar och aktuella etableringar i 
näringslivet. 

Förutsättningar att bygga tillit och skapa kreativa lösningar stärks genom att planerings-
processen underlättar planering av samordnade åtgärder i transportsystemets olika delar; sam-
modalitet; länkar och noder oberoende av gränser mellan administrativa nivåer, samhällssektorer 
och geografiska områden. 

Tydligare fokus på statliga intressen  
Regeringens policybeslut ger operativa planeringsmål som underlag för prioritering, styrning och 
uppföljning. Trafikverkets deltagande i regionernas åtgärdsplanering kommer att innebära att 
statliga experter och företrädare för statliga intressen medverkar i och bidrar till kommunernas 
och regionernas planering.  

                                                             
3 Nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen, Göran Cars och Carl-Johan Engström KTH 2009-12-10 
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Kvalitetsgranskning och prioritering av åtgärder kommer att krävas för att kvalitetssäkra analyser i 
beredningsprocessen inför beslut om att inkludera åtgärderna i planeringsprogram och 
genomförandeprogram.   

Uppföljning och utvärdering ger förutsättningar för kontinuerligt lärande. Det möjliggör också 
återkommande kontroll av att åtgärderna leder till förhållanden som ligger i linje med målen. 
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Bilagor 
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Bilaga 1. Hantering av åtgärder av olika karaktär, exempel 
 
Olika åtgärdsförslag kan behöva beredas på olika sätt i planeringsprocessen beroende av vilken 
typ av åtgärd det är frågan om, vilken/vilka aktörer som är initierande och vilken aktör som 
eller alternativt bidrar till åtgärdens genomförande. 

I bilagan beskrivs närmare hur olika typer av åtgärder kan initieras, beredas och beslutas i den 
nya planeringsprocessen. Beskrivningen är strukturerad i enlighet med fyrstegsprincipen och har 
därmed som utgångspunkt beredningsmetodiken ”Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, vilken är 
den naturliga startpunkten för problemlösning inom transportsystemet.  

Inom varje steg ges exempel på några vanliga åtgärder som genom beredning i åtgärdsvalssteget 
har bedömts som lämpliga för att möta ett visst framtida behov eller en brist i nuvarande tillstånd 
inom transportsystemet. 

1. Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen 
För att nå en specifik funktionalitet i transportsystemet finns det vanligtvis flera möjliga åtgärder 
eller kombinationer av åtgärder. Typen av åtgärd, åtgärdens utformning och hur den kombineras 
med andra faktorer spelar roll för resultatet och för åtgärdernas effektivitet. En åtgärd kan vara att 
påverka efterfrågan på resor och transporter eller det sätt på vilket de utförs. De kan vidare vara att 
komplettera och effektivisera befintligt transportsystem eller att investera i helt nya delar i trans-
portsystemet.  

En grundval för det nya planeringssystemet är att möjligheter i de fyra trafikslagen, och kombi-
nationer dem emellan, ska tas tillvara. Det är också angeläget att åtgärder från olika huvudmäns 
ansvarsområden ska kunna kombineras för att uppnå en eftersträvad funktionalitet.  

Trafikverken föreslår att en ny typ av process införs, Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, i vilken 
berörda aktörer och intressenter bjuds in till en gemensam dialogprocess. Processen syftar till att 
få till stånd åtgärder som främjar samhällets bästa på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att redan i 
detta tidiga planeringsskede låta det samhällsekonomiska synsättet i kombination med det 
regionala utvecklingsperspektivet påverka utformningen av trafiklösningarna ökar möjligheten att 
finna effektiva förslag.  

För de åtgärder som kräver fysisk planering kan åtgärdsvalsprocessen även bli en startpunkt för 
den fysiska planeringen som kan ske enligt lagen om byggande av järnväg eller väglagen. Kommu-
nerna kan använda åtgärdsvalsprocessen som underlag för sitt arbete med översiktsplan, detalj-
plan och eventuellt bygglov. 

Fyrstegsprincipen innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis: 
 

1. Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt. Omfattar planering, 
styrning, reglering, påverkan och information med bäring på såväl transportsystemet som 
samhället i övrigt för att minska transportefterfrågan eller föra över transporter till säkrare 
och miljövänligare färdmedel. 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Omfattar insatser inom 
styrning, reglering, påverkan och information riktade till transportsystemets olika 
komponenter för att använda befintlig infrastruktur effektivare, säkrare och miljövänligare. 

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintlig 
infrastruktur till exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder. 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. Omfattar om- och nybyggnadsåtgärder som 
ofta tar ny mark i anspråk, till exempel nya väg- eller bansträckningar. 
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Åtgärdsvalsprocessen enligt fyrstegsprincipen kommer att generera åtgärdsförslag av alla typer, 
allt från sektors- och drift- och underhållsåtgärder till traditionella investeringar. De olika typerna 
av åtgärder kommer då att behöva hanteras på olika sätt och kan komma in i olika faser av 
planeringen. 
  

2. Beredning av steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen 
 
2.1 Exempel på åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av 
transportsätt (steg 1) 
 
Generella skatte- och avgiftssystem 
Skatter och avgifter är kraftfulla medel för att styra trafikanter och transportörers val av trafikslag, 
fordonsval, reseplanering m.m. I dessa kan de samhälleliga kostnaderna för resan eller transporten 
tydliggöras inför den enskildes val. Behov av förändringar kan väckas i den regionala planeringen 
men i huvudsak är detta frågor för den nationella nivån att analysera, bereda och besluta. 

 
Regelverk i form av lagar och förordningar 
Styrning genom lagar och förordningar är viktiga verktyg för att verka för säkra och miljöan-
passade transporter, sund och lika konkurrens inom transportmarknader mm. Den internationella 
harmoniseringen, främst implementeringen av EU-direktiv, är en viktig uppgift för den nationella 
nivån. Initiativ kan komma från såväl nationella som regionala intresseorganisationer som från 
den regionala nivån. Trafikverket är den naturliga kanalen som samlar in och bereder åt rege-
ringen. 

 
Påverkansåtgärder 
Dessa åtgärder bygger på att trafikanten genom upplysning och ökad kunskap gör klokare val av 
färdsätt och uppträdande under resan och på detta sätt bidrar till att uppfylla de transportpolitiska 
målen. I denna kategori finns åtgärder som underlättar för resenären att resa miljösmart, s k 
Mobility Management liksom andra insatser som hjälper förare att uppträda både miljösmart och 
trafiksäkert. Exempel är ISA, som är en hjälp att hålla gällande hastighetsgränser, och utbildningar 
i Eco-driving, som hjälper trafikanten att minska sin bränsleförbrukning under körning. Här finns 
också satsningar på god trafikantinformation med reseplaneringsstöd. 

 
Åtgärder för att stödja forskning, utveckling och demonstration inom 
transportsektorn 
I samverkan med forskningsinstitutioner och näringslivet pågår gemensam utveckling av nya 
effektiva och hållbara lösningar för transportsystemet. Exempel är fordonsforskningsprogram  
för utveckling och användning av fordon både på väg- och spårsida.  

 

2.2  Exempel på åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig 
infrastruktur (steg 2) 
 
Tillämpning av regelverk och andra administrativa beslut 
Förhållandevis enkla åtgärder som bidrar till effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur kan 
vara att införa omkörningsförbud på motorvägar för lastbilar under rusningstid eller att begränsa 
tillgängligheten för icke-miljöbränsledrivna fordon i centrala delar av tätorter för bättre luft- 
kvalitet.  
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Regionala avgiftssystem och trängselskatter 
Exempel på åtgärder kan vara att användarna av delar av det regionala väg- eller järnvägsnätet får 
betala tidsdifferentierade avgifter i syfte att minska trängsel och utjämna nyttjandet av vägen/ 
spåret.  
 
Drift och underhåll 
Drift och underhåll har två huvuduppgifter, dels att se till att väg- och järnvägsnätet fungerar och 
ger användarna rätt kvalitet i de dagliga resorna, dels att underhålla väg- och järnvägsnätet så att 
de kan användas för transporter under hela den planerade livslängden.  

Exempel på insatser är åtgärder för förbättrad punktlighet, trafikledning, trafikinformation, 
vinterväghållning, beläggningsåtgärder, bärighetssatsningar, riskreducerande åtgärder. 

Verksamheten styrs av strategier för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet som föreslås 
av Trafikverket och fastställs av regeringen i samband med policybeslutet. 

 

2.3  Beredning i olika planeringssteg 
 
Policybeslut 
Riksdag och regering förfogar över flera av verktygen inom de första stegen såsom lagstiftning, 
skatter och avgifter mm. Åtgärder av denna typ som är aktuella under planeringstiden bör framgå 
av Policybeslutet. Åtgärderna är viktiga inspel i följande planeringssteg men påverkar också 
förutsättningar för planeringen i form av prognoser och andra beslutsunderlag. 

Regeringens policybeslut styr också planering av drift- och service i det statliga transportnätet.  
I underhållsplaneringen eftersträvas långsiktig hållbarhet och bevarande av insatt kapital.  

Policybeslutet kan exempelvis avse infrastrukturens leveransnivåer på olika delar av nätet, 
energi- och miljövillkor samt utpekande av nationella godsnät med särskilda egenskaper t.ex.  
vad avser drift och underhåll. 

 
Åtgärdsplan för transportsystemet i en region 
Samtliga exemplifierade åtgärder kan komma fram i åtgärdsvalsprocesser och bör hanteras i den 
regionala åtgärdsplaneringen. Hur och av vem åtgärden bärs vidare får avgöras från fall till fall.  

I de regionala åtgärdsplanerna prövas de från åtgärdsvalet föreslagna åtgärderna jämfört med 
andra åtgärder och kan därefter prioriteras in i åtgärdsplanen. Mer genomgripande åtgärder som 
att införa system för avgifter och trängselskatter påverkar och omfördelar trafikarbetet i betydande 
utsträckning och måste prövas i minst regionalt systemperspektiv. Förutom att detta kan skapa 
nya finansieringsmöjligheter kostar de initialt att införa och bör av dessa skäl, om de blir aktuella, 
ingå som en viktig del i en regional åtgärdsplanering. 

Större satsningar som ökad och snabbare implementering av ITS-åtgärder är ofta kostsamma 
och kräver en nationell strategi i botten (i många fall internationell synkronisering) för att bli 
verkningsfulla. Exempel kan vara system för vägrenskörning på motorvägar under rusningstid. 
Även drift- och underhållsåtgärder finns självklart med som en del av verktygslådan för att hitta 
effektiva lösningar i åtgärdsvalsprocessen. Men även som ett första steg i att ta fram en ny drift- 
och underhållsstrategi inför Policybeslutet, kan åtgärdsvalsprocessen tillämpas. 

Exempel finns där två eller flera steg samverkar. Ett exempel på en steg 2-åtgärd är det nyligen 
implementerade hastighetsgränssystemet som bygger på den grundläggande strävan att hastig-
hetsgränsen ska spegla vägavsnittets säkerhetsstandard. Då ökad tillgänglighet ofta eftersträvas 
kan det vara nödvändigt att komplettera införandet av nya hastighetsgränser med fysiska för-
bättringsåtgärder enligt steg 3, såsom mittseparering, sidoområdesåtgärder och korsnings-
åtgärder.  

Steg 1- och 2-åtgärder får ofta full effekt först tillsammans med andra aktörers insatser och  
kan ofta fungera som smörjmedel för transportsystemets effektivitet och utveckling. Dialog med 
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kommuner, näringslivet, medborgare, resenärer m fl i de olika planeringsstegen är därför en 
förutsättning för åtgärdernas effektivitet. 

Den regionala åtgärdsplanen bör innehålla samtliga åtgärder för utveckling av transport-
systemet. Däremot kommer regionerna inte att erhålla planeringsramar för drift och underhåll, 
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion, påverkansåtgärder och andra steg 1 och 2-åtgärder 
Åtgärdsplanen på regionen kan dock innehålla rekommendationer om dessa typer av åtgärder som 
stöd för trafikverkets prioritering i Planerings- och genomförandeprogrammet. 

 
Planerings- och genomförandeprogram 
Statligt finansierade steg 1- och 2-åtgärder bereds och beslutas inom ramen för Planerings- och 
genomförandeprogrammet. Förslagen kan initieras från åtgärdsvalsprocesser, policybeslutet eller 
förslag/rekommendationer i de regionala åtgärdsplanerna. 

Anpassade dialoger behöver genomföras på olika nivåer för att kartlägga användarnas behov. 
Viktiga parter inkluderar bland annat ansvariga för den regionala utvecklingspolitiken, företrädare 
för näringslivet, tågoperatörer och transportföretag. Kollektivtrafikens och det lokala näringslivets 
intressen kan vara särskilt viktiga i delar av transportsystemet. Regeringen har ett kundforum för 
godstransporter som bör kunna vara en viktig dialogpartner i policyarbetet. Dialogprocesser 
genomförs återkommande och vid behov. Trafikverket har upparbetade nätverk för dialog med 
aktörer/kunder på olika nivåer. 

3.  Beredning av steg 3-åtgärder enligt fyrstegsprincipen 

3.1  Exempel på förbättrings- och ombyggnadsåtgärder inom befintlig 
infrastruktur (steg 3) 

 
Miljöinvesteringar 
Området innehåller fysiska åtgärder som minskar eller förebygger negativa konsekvenser av 
transportsystemet i form av bullerstörningar, sämre dricksvatten, hinder för flora och fauna, 
kulturvärden som riskerar att försvinna m.m. Exempel på åtgärder är bullerskydd, skydd av 
vattentäkter, djurpassager, åtgärder för att återställa förorenad mark. 
 
Trimningsåtgärder mm 
Det finns en stor mängd åtgärder av olika slag som syftar till att förbättra och effektivisera det 
befintliga transportsystemet. Det handlar om åtgärder som kan förenkla vardagen för många 
människor t.ex. genom att resor till arbete och service blir mer klimatsmarta och effektiva. 
Åtgärderna syftar också till att ge näringslivet bättre förutsättningar för gods- och varutransporter. 

Exempel på åtgärder är nya cykelvägar, kollektivtrafikkörfält, tillgängliga hållplatser, rastplat-
ser, mötesfria vägar, förstärkt kraftförsörjning för järnvägen, anslutningar till hamnar och termi-
naler, kapacitetsförbättringar på järnväg mm. Åtgärderna genomförs ofta i kombination med 
andra aktörers eller andra typer av åtgärder. Ett exempel på det är järnvägens kraftsamlingspaket  
i storstäderna. 

 
Bärighet 
För näringslivet (skogsindustrin, turistbranschen m fl) är åtgärder som säkerställer en hög 
bärighet i transportsystemet året runt viktigt. För att öka bärigheten på väg och järnväg görs 
åtgärder för att förstärka vägar, järnvägar och broar. 
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3.2  Beredning i olika planeringssteg 
 
Policybeslut 
I policybeslutet kommer det, förutom övergripande transportpolitiska mål med eventuella 
preciseringar, att finnas strategier som anger inriktningen för hur målen ska nås. Översiktlig 
inriktning för satsningar på måluppfyllelse kan innebära fokusering på mål som regeringen vill 
prioritera. Det blir då styrande för planeringen av åtgärdsområden som t.ex. miljöinvesteringar 
och förstärkningsåtgärder för ökat driftsäkerhet i befintligt transportsystem. 

 
Åtgärdsplan för transportsystemet i en region 
Såväl Trafikverket som regioner och kommuner genomför analyser av transportsystemets 
funktionalitet, exempelvis i samband med att regionala/lokala utvecklingsprogram tas fram.  
Inte sällan identifieras brister som behöver åtgärdas. Det kan exempelvis behövas åtgärder som 
skyddar mot bullerstörningar, skydd av vattentäkter, övergång till längre tåg som kräver längre 
perronger eller många olika små åtgärder som leder till bättre tidhållning.  

I princip bereds dessa åtgärder som större projekt. Först görs inventering, avstämning och 
bedömning av den aktuella åtgärdens effekter i förhållande till nationella och regionala mål och 
strategier. Dialog förs med berörda intressenter, åtgärden avgränsas och rangordnas sedan värdet 
av åtgärdens kostnad och nytta jämförts med andra aktuella åtgärdsförslag. Det innebär att samma 
steg i planeringsprocessen genomförs för små och större åtgärder.  

De små åtgärderna hanteras som grupp och finansieras via potter för den aktuella typen av 
åtgärder. Exempelvis namnges inte de mindre investeringsprojekten utan redovisas som åtgärds-
grupper såsom upprustning av stationer, ökad bärighet för broar, förbättrad trafiksäkerhet i 
genomfarter eller förbättrade trafikplatser.   

Värdet av att genomföra det enskilda projektet ska prövas och kvalitetssäkras på samma sätt 
som alla andra åtgärder innan det tas in i planeringsprogram och genomförandeprogram. De små 
åtgärderna kommer att kunna löpa genom de olika planeringsfaserna fortare eftersom hanteringen 
ofta är relativt okomplicerad och kan göras snabbare. 

Den regionala åtgärdsplanen kommer att innehålla denna typ av åtgärder i både det regionala 
och det nationella nätet. Åtgärderna i det regionala nätet kommer, med undantag av miljöinveste-
ringarna, att beslutas av regionen i länsprogrammet medan miljöåtgärderna och åtgärderna på det 
nationella nätet går vidare för prövning till planerings- och genomförandeprogrammet. 

 
Planerings- och genomförandeprogram 
De nationella åtgärderna som ska finansieras via potter prövas och kvalitetssäkras i planerings- 
och genomförandeprogrammet. Vad gäller miljöinvesteringarna så prövas samtliga, dvs. även de 
som berör det regionala nätet, i dessa program. Finansieringen av de små åtgärderna är flexiblare 
och åtgärderna kan därmed genomföras snabbare än större åtgärder.   

Trafikverket föreslår för regeringen storlek, generellt innehåll och målbild för olika åtgärds-
områden som ska ingå i planeringsprogram och genomförandeprogram. Inför Trafikverkets 
verksamhetsplanering tar Trafikverket regionalt initiativ till en dialog med företrädare för 
regionerna och identifierar de enskilda åtgärder i respektive åtgärdsområde som ska genomföras. 
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4. Beredning av steg 4-åtgärder enligt fyrstegsprincipen 
 

4.1  Exempel på nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder (steg 4) 
 
Mycket stora investeringsprojekt (> 4 miljarder kr) 
Med mycket stora investeringsprojekt avses investeringar i infrastruktur med en kostnad över  
4 miljarder kronor, som ofta är mycket komplexa. Exempel på sådana investeringar är Öresunds-
bron, Botniabanan, Citybanan och Norra länken.   

 
Stora investeringsprojekt (200 miljoner kr – 4 miljarder kr) 
Även stora investeringsprojekt är ofta relativt komplexa och berör flera parter, som inte sällan går 
in med ett särskilt finansieringsansvar.  

 
Medelstora investeringsprojekt (50 – 200 miljoner kr) 
Relativt många namngivna investeringsprojekt kostar mindre än 200 miljoner kronor att genom-
föra. Det kan exempelvis vara medelstora ombyggnader och kompletteringar av järnvägsstationer 
eller trafikplatser, mindre genom- eller förbifarter, okomplicerade breddningar och förbättringar 
av större vägar eller nybyggnad av mindre vägar i ny sträckning.  

 

4.2 Beredning i olika planeringssteg 
 
Policybeslut 
Utmärkande för mycket stora investeringsprojekt är att finansieringen inte utan stora svårigheter 
kan hanteras på ordinarie sätt inom ramen för den ekonomiska planeringen. Därför kan övervägas 
om riksdagen ska ta särskilda beslut om finansierings- och genomförandelösning för sådana pro-
jekt. Besluten kan exempelvis avse låneramar, brukaravgifter eller särskilda bolagsbildningar.  

Trafikverket kan identifiera behov som leder fram till slutsatsen att ett mycket stort 
investeringsprojekt behöver initieras. Åtgärdsvalet förutsätts vara politiskt förankrat på såväl 
regional och lokal som nationell nivå. Trafikverket kan i dialog med olika berörda intressenter  
gå vidare och fördjupa underlagsmaterialet. Regeringen kan också genom särskilda beslut för att 
tydliggöra processen exempelvis ge Trafikverket eller en särskild utredare i uppdrag att ta fram 
underlag för beslut som dessutom inkluderar finansierings- och genomförandelösningar. Eftersom 
mycket stora investeringsprojekt vanligtvis kommer att få en strategisk funktion i transportsyste-
met bör de hanteras särskilt i det underlag som tas fram inför Policybeslutet.  

 
Åtgärdsplan för transportsystemet i en region 
Behovet av investeringsåtgärder identifieras ofta i samband med den regionala eller kommunala 
utvecklingsplaneringen. Stora investeringsprojekt kan också initieras av Trafikverket. Av detta 
följer att de vanligaste initiativtagarna till stora projekt är regioner, kommuner och Trafikverket. 
Initiativ kan också tas av näringslivet. Stora projekt kan också ingå i överenskommelser om större 
åtgärdspaket som träffats exempelvis för en storstadsregion. 

De mycket stora investeringsprojekten beslutas i de flesta fall av regeringen i policybeslutet och 
blir därmed en förutsättning i planeringen för de regioner som berörs av investeringen. Stora eller 
medelstora investeringsprojekt kan också initierats mot bakgrund av regeringens policybeslut. 
Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen genomförs i dialog med berörda aktörer och intressenter. 
Därvid hittas kostnadseffektiva och miljöanpassade åtgärder som bedöms ha bäst förutsättningar 
att lösa det aktuella problemet.  
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De stora och medelstora investeringsprojektens ändamålsenlighet och angelägenhet ska prövas i 
sin relation till existerande infrastruktur för att säkerställa dess funktion och nytta i väg- och 
järnvägssystemen och dess kopplingar till hamnar och flygplatser. Det ska också prövas i sitt 
territoriella sammanhang för att klargöra dess roll och nytta i ett regionalt utvecklingssamman-
hang och i förhållande till kommunal översiktsplanering. Den regionala betydelsen utreds i 
samband att åtgärdsplanen för transportssystemet inom regionen upprättas.  

För att få en samlad nationell bild tar Trafikverket fram underlag för olika typer av investe-
ringar. Det enskilda projektet utreds ytterligare så att man får fram underlag för att välja 
sträckning och principiell utformning mm innan beslut kan tas om vad som ska tas in i planerings-
programmet. Investeringar i det regionala nätet beslutas av regionen i Länsprogrammet medan 
investeringar i det nationella nätet lyfts för prövning till planerings- och genomförandepro-
grammet på nationell nivå.  

 
Planerings- och genomförandeprogram 
För att komma in i planeringsprogrammet ställs tydliga kvalitetskrav på investeringarna t.ex. vad 
gäller samhällsekonomi, samlad effektbedömning och kostnadsberäkningar. I planeringspro-
grammet tydliggörs vilka namngivna objekt som ska förberedas med formella planhandlingar och 
vilka beslutsunderlag som behöver fördjupas ytterligare vad gäller samhällsnytta och kostnads-
kalkyler. Först när projekten är kvalitetssäkrade och förberedda för möjlig byggstart kan projekten 
prioriteras till genomförandeprogrammet.  

De mycket stora investeringsprojekten har mycket stora kostnader för utrednings- och projek-
teringsarbeten. Därför bör Trafikverket i dessa fall få särskilt uppdrag för att påbörja den fysiska 
planeringen, t.ex. genom särskilda skrivningar i regleringsbrevet. Det kan också finnas anledning 
att lägga in dem i planeringsprogrammet tidigare än 6 år före genomförande.  

De stora och medelstora investeringsprojekten bereds normalt av infrastrukturhållaren, dvs. 
Trafikverket, kommun eller annan trafikhuvudman. Vid delat infrastrukturansvar kan ansvaret för 
det fortsatta beredningsarbetet delas av flera parter.  

5. Olika aktörers inflytande 
 

5.1  Skilda huvudmän och åtgärder av olika karaktär  
 
Olika typer av åtgärder och åtgärder med olika huvudmän behöver finnas med i planeringen för att 
möjliggöra samverkande åtgärder och öka effektiviteten.  

I den regionala systemanalys som inleder planeringsprocessen för transportsystemet definieras 
önskvärd funktionalitet i resenärens eller transportköparens perspektiv med utgångspunkt från 
angivna mål och aktuella planeringsförutsättningar.  

Det ger ett bra underlag för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen där berörda aktörer involveras. 
En tydlig problembild utgör utgångspunkt för processen som ger möjlighet för att föreslå åtgärder  
i olika delar och av olika karaktär som kan påverka förhållandena i transportsystemet. Kollektiv-
trafikens trafikering, markanvändningen och investeringar i kommunal och statlig infrastruktur 
kan diskuteras parallellt.  

I Åtgärdsplanen för transportsystemet i en region kan på samma sätt olika typer av åtgärder 
ingå. Där finns tillfälle att göra en syntes av ett antal åtgärdsvalsprocesser. Kanske har liknande 
åtgärder föreslagits för att lösa olika problem. Åtgärdsplanen ger möjlighet att forma ett samlat 
enskilda förändringsförslag som underlättar ett rationellt genomförande av exempelvis utvecklad 
trafik med regionaltåg eller breda satsningar på bättre miljö eller ökad trafiksäkerhet.  

Det är lämpligt att staten och övriga aktörer upprättar genomförandeavtal som innebär att även 
andra parter än staten genomför åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. Därigenom 
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säkerställs ömsesidigheten vid utvecklingen av systemet genom samverkande åtgärder. Sådana 
genomförandeavtal kan upprättas i samband med att statens åtagande befästs genom att åtgärden 
tas in i genomförandeprogrammet.   

I storstadsområdena samverkar ofta olika åtgärder med varandra. Det är därför naturligt att 
olika aktörer samordnar planeringen för att få ut så stor nytta som möjligt. Stockholms-
överenskommelsen är ett exempel på detta. Överenskommelsen, som innehåller åtgärder med 
olika ansvariga parter både vad gäller finansiering och genomförande, motsvarar i stora drag den 
regionala åtgärdsplanen för länet. Med utgångspunkt från den regionala utvecklingsplanen har 
olika aktörer gemensamt prioriterat åtgärdsförslag i en s.k. paketöverenskommelse.   

Ett annat exempel är när flera aktörer i en tätort går samman för att lösa en brist i transport-
systemet. I Mora skapar genomfartstrafiken under turistsäsong stora problem för de som bor och 
vistas i tätorten. Dessutom drabbas genomfartstrafiken av köer och stopp. Berörda aktörer har i en 
gemensam dialogprocess tagit fram ett antal åtgärder som tillsammans kan bidra till en bättre 
trafiklösning både för tätorten och för genomfartstrafiken. Aktörerna har därefter kunnat komma 
överens om en ansvarsfördelning för genomförandet av åtgärderna. 

 
5.2 Initiativ från näringslivet 
 
Initiativ från näringslivet kan vara av olika karaktär. Vanligt är att ett företag behöver förändrad 
infrastruktur. Företaget kan då vända sig till Trafikverket, regionen eller kommunen. Parterna 
klarlägger tillsammans vilka åtgärder som behöver vidtas. Behövs en investering behöver denna 
projekteras och finansieras. Projektering ansvar infrastrukturhållaren för. Finansiering kan ske på 
olika sätt. Är det enbart företaget som har nytta av projektet är det troligast att företaget står för 
huvuddelen av kostnaderna. I annat fall kan projektet prövas i den regionala åtgärdsplanen. Statlig 
finansiering prövas årligen då nya projekt tas in i planeringsprogram och genomförandeprogram. 

Det händer att en viss bransch tar initiativ till generella åtgärder, exempelvis ändrat regelverk, 
ändrad drift och underhållsstandard eller krav på ökad bärighet i transportsystemet. Efter bered-
ning och avstämning gentemot regeringens policybeslut lämnas förslag till regeländringar över till 
regeringskansliet för fortsatt beredning. Drift, underhålls- och bärighetsåtgärder bereds av trafik-
verket och prövas i planeringsprogrammet. Större åtgärder som kan kräva lång tid att genomföra 
prövas på motsvarande sätt som större investeringsprojekt. 

 

5.3 Initiativ från kommuner 
 
Kommunerna ska ha både insyn och inflytande i planeringsprocesserna eftersom de dels ska ha en 
viktig roll i den regionala utvecklingsplaneringen, dels ska ha nära och välfungerande dialoger med 
Trafikverket. Kommunala planeringsinitiativ som syftar till åtgärder i transportsystemet bör 
väckas och drivas tillsammans med regionen. Trafikverket ska bistå med kunskapsstöd, samråd 
och åtgärdsvalsprocess enligt fyrstegsprincipen. 
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Bilaga 2. Krav på miljöbedömning enligt miljöbalken  
i planeringsprocessen 

 
1. Det ska finnas förutsättningar att samråda och remittera miljöaspekter med berörda 

myndigheter och allmänheten. Det innebär att det ska finnas tillräckligt med tid samt relevant 
och tillförlitligt underlag. 

2. Det ska ske samråd och särskilt beslut om behovet att genomföra miljöbedömning och om dess 
avgränsning. Behovsbedömning är ett inledande moment som sker varje gång man överväger 
att påbörja en process. Avgränsning följer processen. 

3. Kriterier för vad som är betydande miljöpåverkan ska tas fram tidigt i processen och kan 
lämpligen vara en del av det s k avgränsningssamrådet som sker tidigt. 

4. Rimliga alternativ på systemnivå ska identifieras, beskrivas och bedömas. 

5. Den betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra ska identifieras, beskrivas och 
bedömas (dokumenteras enligt punkt f i MKB enligt nedan). 

6. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som innehåller: 

a. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och 
förhållande till andra relevanta planer och program, 

b. en beskrivning av tillståndet i miljön och miljöns sannolika utveckling om planen, 
programmet eller ändringen inte genomförs, 

c. en beskrivning av de kännetecknande miljöförhållandena i de områden som kan antas 
komma att påverkas betydligt, 

d. en beskrivning av befintliga miljöproblem som är relevanta i förhållande för planen och 
kan påverka skyddade områden enligt MB 7 kap. eller ett annat område av särskild 
betydelse för miljön,  

e. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen 
eller programmet, 

f. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende 
på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och 
annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,  

g. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 
betydande negativ miljöpåverkan,  

h. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom 
gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes, 

i. en redogörelse hur uppföljning och övervakning ska ske av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller programmet medför, och 
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j. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i punkterna a-i. 

7. Samråd av planförslaget, MKB och andra konsekvensbeskrivningar ska ske kring förslaget med 
berörda myndigheter, kommuner och allmänheten. 

8. Internationellt samråd ska ske när det finns risk för betydande miljöpåverkan i andra stater. I 
samband med att processen inleds och behovsbedömningen fastställer att det kan bli fråga om 
betydande miljöpåverkan kan det vara lämpligt att tidigt skicka underrättelse till andra stater 
som bedömer själva. 
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Bilaga 3. Förslag till förordning om planering av 
transportsystemet 
 

1 § Inom varje län ska det som underlag upprättas en systemanalys, där planeringsförutsättningar 
sammanställs. I systemanalysen analyseras hur transportsystemets tillstånd svarar mot den 
framtida res- och transportefterfrågan samt vilka principiella valmöjligheter som finns för åtgärds-
arbetet. Länet ska inför ny mandatperiod lämna en uppdaterad systemanalys till Trafikverket för 
beredning av regeringens policybeslut. 
 
2 § Inom varje län ska det upprättas en åtgärdsplan till ledning och stöd vid fördelning av medel 
för åtgärder i transportsystemet.  

Åtgärdsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade resorna och transporterna inom en 
region oavsett var dessa har sin start och målpunkt. 

Åtgärdsplanen ska grundas på en helhetssyn på transportsystemets funktion och olika åtgärds-
slags bidrag för att effektivast uppnå de transportpolitiska målen samt aktuellt policybeslut om 
planens inriktning och ändamål. 

Åtgärdsplanen ska avse minst tio år. 
 
3 § Om det bedöms ändamålsenligt får systemanalysen och åtgärdsplanen vara gemensam för två 
eller flera län. Länsstyrelsen upprättar systemanalysen och åtgärdsplanen om inte annat följer av 
16 § i denna förordning. 
 
4 a § Åtgärdsplanen får omfatta beslut om  
 
1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet, 
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering kan beviljas enligt 2 § 

förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafik-
anläggningar m.m., 

3. från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som med undantag som anges i 5§ bedöms 
vara strategiskt viktiga för regionen, 

4. fördelning av medel för byggande och drift av enskilda vägar. 
 
4 b § Åtgärdsplanen får omfatta förslag till  
 
1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, 
2. investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet, stationer och terminaler, 
3. investeringar och förbättringar för statligt förvaltade farleder och slussar 
4. inriktningen för åtgärdsområden inom vilka medel reserveras för åtgärder för förbättrad miljö 

längs de befintliga statliga väg- och järnvägsnäten, 
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4 c § Åtgärdsplanen får omfatta rekommendationer angående 
 
1. inriktningen för drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för hela det 

statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, 
2. inriktningen för drift, underhåll och rekonstruktion för det statliga järnvägsnätet, stationer och 

terminaler, 
3. inriktningen för åtgärdsområden inom vilka medel reserveras för sektorsåtgärder för väg och 

järnväg, 
4. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för det regionala 

transportsystemet eller trafikering av regional kollektivtrafik.  
 
5 § Driftbidrag till icke-statliga flygplatser får inte lämnas till flygplatser, som får driftbidrag enligt 
förordning (20XX:yyy), och flygplatser som har tillgången till kollektiva transportalternativ som 
medger en restid till centrala Stockholm inom två timmar.  
 
6 § Åtgärdsplanen ska redovisa  
 
1. standard på anläggningarna, 
2. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder på dessa anläggningar som bedöms ha 

störst effekt för att nå de transportpolitiska målen samt aktuella beslut om planens inriktning 
och ändamål, 

3. de åtgärder som beräknas kosta minst 25 miljoner kronor och som bedöms bli utförda under 
planens giltighetstid, 

4. åtgärdernas beräknade kostnader, 
5. överenskommelser om genomförande av icke-statliga åtgärder eller icke-statlig 

medfinansiering i statliga åtgärder, 
6. beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för olika ändamål, 
7. åtgärdsplanens samlade inverkan på de transportpolitiska målen,  
8. en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 12§. 

 
7 § Åtgärdsplanen för transportsystemet ska beskriva ett för personer med funktionsnedsättning 
prioriterat nationellt och regionalt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och 
fordonen ska kunna användas av alla. Trafikverket ska bistå länsstyrelsen i detta arbete.  
 
8 § Trafikverket ska lämna underlag avseende planeringsförutsättningar på regional, nationell och 
EU-nivå samt de särskilda aspekter som därvid bör beaktas. Trafikverket ska därutöver lämna 
förslag till investerings- och förbättringsåtgärder i infrastruktur samt till andra åtgärder som bör 
genomföras samt lämna en redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader och effekter. 
Länsstyrelsen ska begära in förslag om vilka åtgärder som bör utföras i länet från berörda 
trafikhuvudmän, kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter. 
 
9 § Trafikverket ska bistå länsstyrelsen vid upprättande av åtgärdsplanen. Vid beredningen har 
länsstyrelsen ansvaret för samordning av åtgärdsförslagen så att dessa, med hänsyn till de 
regionala och nationella förutsättningarna, bidrar till att uppnå de transportpolitiska målen samt 
aktuella beslut om planens inriktning och ändamål.  

Trafikverket har till ansvar för att det finns aktuell sammanställning av åtgärderna i åtgärds-
planerna samt de nationellt och internationellt relevanta effekter som följer av dem. Trafikverket 
ska också bevaka att åtgärdsplanerna svarar mot den nationella transportpolitiken. 

Trafikverket ska ansvara för nationellt och internationellt samråd samt upprätta samråds-
redogörelse, program för miljöuppföljning och särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 
13, 14, 15, 16 och 18 §§. 
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Miljökonsekvensbeskrivningarna till åtgärdsplanerna för varje region ska sammanställas av 
Trafikverket. 
 
10 § De åtgärder som ingår i åtgärdsplanen ska väljas efter beaktande av olika möjligheter att 
uppnå ändamål som stöds av aktuella beslut om inriktningen för planeringen. Valet ska ha skett 
efter dialog med berörda aktörer och efter analys av alternativens effekter och kostnader. Vid valet 
av åtgärd ska därvid i tur och ordning prövas möjligheterna att förändra transportbehov och 
resande, förbättring av effektiviteten i transportsystemet, förbättring av existerande infrastruktur 
samt byggande av ny infrastruktur. Dessa motiv för urval av åtgärder ska beaktas vid miljöbedöm-
ningen i åtgärdsplaneringen. 
 
11 § Åtgärdsplanen antas av länsstyrelsen om inte annat följer av 16 §. Innan den antas ska 
yttrande inhämtas över den upprättade åtgärdsplanen från de förslagsgivare som anges i 8 §. Även 
Försvarsmakten och andra berörda statliga myndigheter samt berörda organisationer ska höras.  
 
12 § Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en fastställd åtgärdsplan, ska 
länsstyrelsen eller det organ som enligt 16 § fastställt planen ändra planen. Vid ändring ska i 
enlighet med 4 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bedömas behovet av 
förnyad miljöbedömning.  

Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttrande inhämtas från de förslagsgivare som 
anges i 8 §.  
 
13 § Länsstyrelsen eller det organ som enligt 16 § fastställt en åtgärdsplan ska skicka en kopia av 
den fastställda åtgärdsplanen till regeringen och de förslagsgivare som anges i 8 §. 
 
14 § Länsstyrelsen ska i länsstyrelsens författningssamling föra in meddelande om beslut att 
fastställa en åtgärdsplan och om ändring av sådan plan. 
 
15 § Trafikverket ska årligen till regeringen redovisa genomförandet av åtgärdsplanerna. Redo-
visningen ska ske regionvis och ange genomförda åtgärder, uppnådda effekter, hur de nationella 
inriktningsmålen har uppfyllts, kostnader och anslagsförbrukning. 
 
16 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns bestämmelser om att ett samverkans-
organ har till uppgift att besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid 
upprättande av åtgärdsplaner. I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional 
ansvarsfördelning finns bestämmelser om att ett regionalt självstyrelseorgan ansvarar för vissa 
uppgifter som annars är länsstyrelsens. Dessa bestämmelser ska dock inte gälla åtgärd enligt 14 §. 

Ett regionalt självstyrelseorgan ska fastställa åtgärdsplanen efter samråd med länsstyrelsen.  
 
17 § Till ledning för fördelning av statliga medel för transportinfrastruktur ska Trafikverket 
upprätta en ett planerings- och genomförandeprogram. Programmet ska vara trafikslags-
övergripande. 

Programmet innehåller två delar, som vardera avser tre år. I planeringsprogrammet anges de 
åtgärder och åtgärdsområden som ska förberedas med beslutsunderlag och formella handlingar 
inför kommande genomförandebeslut. I genomförandeprogrammet anges de åtgärder och 
åtgärdsområden som ska finansieras och genomföras.  
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18 § Planerings- och genomförandeprogrammet ska omfatta 
 
1. namngivna investeringar och förbättringsåtgärder för det statliga stamvägnätet och tillhörande 

gång- och cykelvägar, det statliga järnvägsnätet, statliga farleder och slussar samt i stationer 
och terminaler  

2. åtgärdsområden och deras inriktning avseende drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet 
och rekonstruktion för det statliga stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar, det 
statliga järnvägsnätet samt i stationer och terminaler  

3. åtgärdsområden och deras inriktning avseende åtgärder för förbättrad miljö i anslutning till  
de statliga väg- och järnvägsnäten, 

4. räntor och amorteringar för lånefinansierade investeringar,  
5. åtgärdsområden och inriktning avseende sektorsåtgärder för väg och järnväg, 
6. åtgärdsområden och deras inriktning avseende investeringar i sådana anläggningar och 

rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (2009:237) om statlig medfinans-
iering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar, 

7. reserverat utrymme för genomförande av de åtgärder som finns i åtgärdsplanens länsprogram 
till ledning för Trafikverkets verksamhetsplanering.  

 
19 § Planerings- och genomförandeprogrammet får utöver vad som anges i 18 § innehålla åtgärder 
som ska beviljas statlig medfinansiering eller statsbidrag när det gäller 
 
1. farleder och slussar, 
2. drift av icke-statliga flygplatser, 
3. regionala kollektivtrafikanläggningar och rullande järnvägsmateriel,  
4. drift av enskilda vägar. 

 
20 § Planerings- och genomförandeprogrammet ska ange  
 
1. åtgärder som anges i 18 och 19 §§ samt tid och kostnader för deras respektive planering och 

genomförande.  
2. beräknad årlig anslagsbelastning för planering och genomförande av åtgärderna enligt 1.  
3. beskrivning av åtgärdernas respektive planeringsläge och ändamål.  
4. inverkan på de transportpolitiska målen och de övriga mål som beslutas. 
5. hur programmet bidrar till åtgärdsplanernas genomförande.  
6. om programmets genomförande leder till betydande miljöpåverkan av annat slag än vad som 

förutsätts i de åtgärdsplaner som antas i varje region.  
 
21 § Trafikverket ska årligen ta fram underlag för den ekonomiska planeringen av drift och 
underhåll, tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion samt sektorsåtgärder för väg och järnväg.  
 
22 § Planerings- och genomförandeprogrammet ska upprättas utifrån de förslag och rekom-
mendationer som anges i de åtgärdsplaner som antas i varje region.  

Upprättandet ska ske i årligen återkommande samråd med berörda länsstyrelser, regionala 
samverkansorgan och självstyrelseorgan, berörda kommuner samt andra som kan anses ha ett 
väsentligt intresse av programmet.  

Vid samråden ska identifieras behov av att förbereda genomförandet av de åtgärder som finns  
i åtgärdsplanens länsprogram till ledning för Trafikverkets verksamhetsplanering. Beslut om 
genomförande av sådana åtgärder tas av Trafikverket inom ramen för myndighetens verksam-
hetsplan. 

Samråden kan också ta upp val av åtgärder inom ramen för åtgärdsområden som anges i 
åtgärdsplanen. 
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23 § Planerings- och genomförandeprogrammet ska årligen fastställas av regeringen. Trafikverket 
lämnar i maj varje år till regeringen ett förslag till reviderat planerings- och genomförande-
program.   
 
24 § Trafikverket ska slutföra förberedelser och kostnadseffektivt genomföra de åtgärder som 
regeringen beslutat om i genomförandeprogrammet.  

För åtgärdsområden inom genomförandeprogrammet ska Trafikverket, efter samråd med 
berörda regionala och lokala aktörer i anslutning till verksamhetsplanen, närmare ange vilka 
åtgärder som ska genomföras.  
 
25 § Trafikverket ska på lämpligt sätt hålla fastställt planerings- och genomförandeprogram 
offentligt tillgängligt. 
 
26 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 
 
27 § Övergångsbestämmelser 
 
1. Denna förordning träder i kraft den xx xx 2010 och tillämpas första gången på planerings- och 

genomförandeprogram som upprättas under 2011 och fastställs för åren 2012–2017 samt på 
åtgärdsplaner som upprättas efter 2011. 

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2009:236) om en nationell plan för transport-
infrastruktur. 
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Bilaga 4. Jämförelse med kraven på miljöbedömning enligt 6 kap 
12 § miljöbalken 

 

Analys av förslaget till nytt planeringssystem och dess uppfyllande av 
miljöbalkens krav 

 
Övergripande kommentarer 
 
· Miljöbedömning är en process som pågår under hela planeringsprocessen och som utmynnar 

i ett beslutsunderlag. Miljöbedömningen ska genomföras från första till sista skedet. Även 
uppföljning ingår i miljöbedömningen. 

· Det internationella samrådet bedöms kunna innebära särskilt stor risk för försening i de fall 
det finns anledning att tro att betydande miljöpåverkan kan uppkomma i annat land. 

· Samverkan med andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter förstärker möjligheterna att 
uppfylla nuvarande lagstiftning. 

 
Analys 
 

Miljöbalken 6 kap. (MB) 
Förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar, (Fo)  
Direktiv 2001/42/EG, (Dir)  

Miljöbedömning i det nya planeringssystemet  
– analys av miljöbalkens krav. 

Syften Kommentar 

MB 11 § 2 st Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas. 

Dir (1). Syftet med detta direktiv är att sörja för en hög 
nivå på skyddet av miljön och bidra till att integrera 
miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och 
program för att främja en hållbar utveckling, genom att 
säkerställa att en miljöbedömning genomförs i enlighet med 
detta direktiv för vissa planer och program som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Dir (4). Miljöbedömningar är viktiga för att integrera 
miljööverväganden vid utarbetande och antagande av vissa 
planer och program som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i medlemsstaterna, eftersom det därigenom 
säkerställs att sådan påverkan till följd av genomförandet av 
planer och program beaktas när dessa förbereds och 
innan de antas. 

Dir (5). Antagandet av förfaranden för miljöbedömning på 
planerings- och programstadiet bör gynna företagen genom 
att dessa får mer konsekventa ramar att verka inom genom 
att relevant miljöinformation införs i beslutsfattandet. 
Införandet av en bredare uppsättning faktorer i 
beslutsfattandet bör bidra till hållbarare och effektivare 
lösningar. 

Syftet med miljöbedömningen kan uppfyllas. Men man 
bör vara uppmärksam på svårigheter att verkligen 
integrera miljöbedömningen i planeringsprocessen och 
att inte betrakta denna som en separat del.  
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Generella krav på processen Kommentar 

Dir (15). För att bidra till en öppnare beslutsprocess och i syfte 
att säkerställa att de uppgifter som lämnas för bedömningen 
är uttömmande och tillförlitliga är det nödvändigt att före-
skriva att myndigheter med relevant miljöansvar och 
allmänheten skall höras vid bedömningen av planer och 
program, samt att lämpliga tidsramar fastställs som ger 
tillräckligt med tid för samråd, inbegripet avgivande av 
yttranden.  

MB 22 § Myndigheter och kommuner skall sträva efter att 
samordna arbetet med de bedömningar och beskriv-
ningar som görs enligt bestämmelserna i detta kapitel. 

Fo 8§2 Om ett förslag till plan eller program kräver samråd 
enligt både 6 kap. 14 § miljöbalken och annan författning skall 
berörda myndigheter och kommuner sträva efter att genomföra 
samråden i ett sammanhang.  

Miljöbalkens nuvarande krav riskerar att inte kunna 
uppfyllas. I förslaget finns punkter för samordning, 
men det finns risk för att tidsramarna är otillräckliga 
för samordning av regionala analyser. Detta gäller även 
möjligheterna att genomföra externa samråd. Många 
aktörer är involverade i processen. 

I förslaget anges att trafikverket har en roll att samla 
och bereda underlag för regeringens beslut. Det är 
därför viktigt att trafikverket har tillräckliga befogen-
heter, eller annat stöd, att säkerställa att nödvändiga 
uppgifter tas fram inom ramen för miljöbedömningen.  

Det är viktigt att det finns tid för att ta fram 
underlag för att utvärdera olika alternativ. 

Behovsbedömning Kommentar 

11 § 1 st När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar 
en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författ-
ning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljö-
bedömning av planen, programmet eller ändringen, om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Fo 4 § Vid tillämpningen av 6 kap. 11 § miljöbalken skall 
genomförandet av en plan, ett program eller en ändring i en 
plan eller ett program antas medföra en betydande miljö-
påverkan om 

1. genomförandet av planen, programmet eller ändringen 
kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, eller 

2. planen, programmet eller ändringen anger förutsätt-
ningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller 
åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till denna förordning och är 

a) en översiktsplan enligt 4 kap. plan- och bygglagen 
(1987:10), 
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av  

           energi enligt lagen (1977:439) om kommunal energi- 
           planering, 

c) en avfallsplan enligt 15 kap. 11 § miljöbalken, 
d) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 5 § miljöbalken, 
e) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner  

          för regional transportinfrastruktur, eller 
f) en annan plan eller ett annat program som utarbetas för  

          jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter,  
          regional utveckling, avfallshantering, vattenförvaltning,  
          telekommunikationer, turism, fysisk planering eller  
         markanvändning. 

Fo 5 § När en myndighet eller kommun upprättar eller 
ändrar en plan eller ett program som omfattas av 6 kap. 11 § 
miljöbalken men inte av 4 § denna förordning skall genom-
förandet av planen, programmet eller ändringen antas medföra 
en betydande miljöpåverkan endast om  

1. planen, programmet eller ändringen anger förutsätt-
ningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller 
åtgärder som kan påverka miljön, och 

2. myndigheten eller kommunen med beaktande av de 
kriterier som anges i bilaga 4 till denna förordning finner att 
genomförandet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Kravet på behovsbedömning bedöms kunna uppfyllas. 
Varje regionalt planeringsorgan är ansvarig för 
behovsbedömning och miljöbedömning av åtgärdsplan 
för transportsystemet i en region.  
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Samråd och beslut behovsbedömning Kommentar 

11 § 3 st - Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd 
i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller 
en ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Fo 6 § 1 st Vid bedömningen av om genomförandet av en 
plan eller ett program som avses i 4 § andra stycket eller 5 § 
skall antas medföra en betydande miljöpåverkan skall 
myndigheten eller kommunen ge den eller de länsstyrelser, 
kommuner och andra myndigheter som berörs av planen eller 
programmet tillfälle att yttra sig. För planer och program på 
nationell nivå skall samråd i stället ske med Naturvårdsverket 
och andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter. 

Fo 6 § 2 st Myndighetens eller kommunens bedömning i 
frågan om en plan eller ett program kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan skall redovisas i plan- eller program-
ärendet och göras tillgänglig för allmänheten. 

Miljöbalkens nuvarande krav bedöms kunna uppfyllas.  
Samverkan med andra berörda centrala förvalt-

ningsmyndigheter förstärker möjligheterna att uppfylla 
lagstiftningen. 

 

Avgränsning  Kommentar 

MB 1 § 3 st Att en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas 
när en myndighet eller kommun gör en miljöbedömning av en 
plan eller ett program följer av 12 §. 

Dir 4.1. Den miljöbedömning som avses i artikel 3 skall 
utföras under utarbetandet av en plan eller ett program och 
innan de antas eller överlämnas till lagstiftningsförfarande. 

MB 12 § 1 st Inom ramen för en miljöbedömning enligt  
11 § skall myndigheten eller kommunen upprätta en miljö-
konsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan 
som planens eller programmets genomförande kan antas 
medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Rimliga alternativ 
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 
räckvidd skall också identifieras, beskrivas och bedömas.  

MB 13 § 1 En miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall 
innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till 

1. bedömningsmetoder och aktuell kunskap, 
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad, 
3. allmänhetens intresse, och 
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med 

prövningen av andra planer och program eller i tillståndspröv-
ningen av verksamheter eller åtgärder. 

Avgränsning bedöms kunna genomföras. 
Viktigt att rimliga alternativ hanteras i planerings-

systemet och miljöbedöms. Ingenting i förslaget tycks 
utesluta detta. 

Det är viktigt att det sker en sammanhängande 
miljöbedömning genom hela planeringsprocessen för 
att kunna tillgodose miljöbalkens krav.  

Det bedöms rimligt att planerings- och genom-
förandeprogram utgör en del av miljöbedömningen 
genom att det är omfattas av miljöuppföljningen.  
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Bedömningskriterier betydande miljöpåverkan Fo 
Bilaga 44 Kommentar 

1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper 
I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning 

planen eller programmet 
a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när 

det gäller plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom 
att fördela resurser 

b) har betydelse för andra planers och programs miljö-
påverkan 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt 
för att främja en hållbar utveckling, 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller 
programmet, eller 

e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens 
miljölagstiftning. 

2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli 
påverkat 

a) Sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan 
och möjligheten att avhjälpa den, 

b) påverkans totaleffekt 
c) påverkans gränsöverskridande art, 
d) riskerna för människors hälsa eller för miljön 
e) påverkans storlek och fysiska omfattning 
Dir. Geografiskt område och antalet personer som kan 

antas komma att beröras, 
f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området 

har på grund av intensiv markanvändning, överskridna miljö-
kvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, 
och 

g) påverkan av områden eller natur som har erkänd 
nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 

Bedömningskriterier för betydande miljöpåverkan 
bedöms kunna bli framtagna inom ramen för det nya 
planeringssystemet. 
 
Det bedöms vara en fördel att tidigt arbeta fram och 
därefter tillämpa gemensamma bedömningskriterier för 
betydande miljöpåverkan tillsammans med den 
regionala nivån. 

Samråd och beslut avgränsning Kommentar 

13 § 2 Innan en myndighet eller kommun bestämmer 
omfattningen av och detaljeringsgraden för miljö-
konsekvensbeskrivningen, skall myndigheten eller kommunen 
samråda med den eller de kommuner och länsstyrelser som 
berörs av planen eller programmet. För planer och program på 
nationell nivå skall samråd i stället ske med Naturvårdsverket 
och andra berörda centrala förvaltningsmyndigheter. 

Arbetet med avgränsning sker kontinuerligt under hela 
planeringsprocessen. Det formella avgränsnings-
samrådet bedöms att efter första gången bli enklare 
genom att hela processen har kortare omloppstid. 
Första gången kan det bli problem att hinna med 
avgränsningssamråd. 

 

                                                             
4 Kriterierna används både vid behovsbedömning – i de fall då det inte redan har angetts i förordning att planen ska antas 
ge betydande miljöpåverkan – och vid avgränsning. 
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Dokumentet mkb Kommentar 

MB 12 § 2 st Miljökonsekvensbeskrivningen skall innehålla 
1. en sammanfattning av planens eller programmets innehåll, 

dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta pla-
ner och program, 

2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns 
sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen 
inte genomförs, 

Dir b) Väsentliga förhållanden i tillståndet hos miljön 
och dess sannolika utveckling om planen eller programmet inte 
genomförs. 

3. en beskrivning av miljöförhållandena i de områden 
som kan antas komma att påverkas betydligt, 

Dir c) De kännetecknande miljöförhållandena i områden 
som kan antas komma att påverkas betydligt. 

4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som 
har samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap.  
eller ett annat område av särskild betydelse för miljön, 

Dir d) Alla befintliga miljöproblem som är relevanta för 
planen eller programmet, däribland i synnerhet sådana som 
berör något område av särskild betydelse för miljön, såsom 
områden som anges enligt direktiven 79/409/EEG och 
92/43/EEG. 

5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och 
andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet, 

Dir e) De mål för skydd av miljön som uppställts på 
internationell nivå och på gemenskaps- eller medlemsstatsnivå 
och som är relevanta för planen eller programmet och det sätt 
på vilket dessa mål och varje form av miljöhänsyn har 
beaktats under utarbetandet av planen eller programmet. 

6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan 
antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, 
befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, 
forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det 
inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter,  

Dir f) Den betydande miljöpåverkan som kan antas 
uppkomma, inbegripet aspekter såsom biologisk mångfald, 
befolkning,  folkhälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, 
klimatfaktorer, materiella tillgångar, kulturarv, inbegripet 
arkitektoniskt och arkeologiskt arv, landskap samt det 
inbördes förhållandet mellan dessa faktorer. Denna påverkan 
bör inbegripa sekundära, kumulativa, samverkande, 
permanenta och tillfälliga, positiva och negativa 
effekter på kort, medellång och lång sikt. 

7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att 
förebygga, hindra eller motverka betydande negativ 
miljöpåverkan,  

8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen 
gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ 
och eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes, 

Dir. t.ex. tekniska brister eller brist på kunskap 
9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen eller programmet medför, och 

Dir 10.1. Medlemsstaterna skall övervaka den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planerna och 
programmen leder till för att, bland annat, i ett tidigt skede 
kunna identifiera oförutsedd negativ påverkan och 
kunna vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. 

10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som 
anges i 1–9. 

Miljöbalkens nuvarande krav bedöms kunna uppfyllas.  
Under förutsättning att underlagsmaterial är 

kvalitetssäkrat och tillgängligt så att fokus kan ligga på 
planbyggande bör dokumentet/en kunna tas fram inom 
ramen för förslaget till nytt planeringssystem. 
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Samråd om förslag till plan och till mkb Kommentar 

MB 14 § Den myndighet eller kommun som upprättat en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § skall göra den och 
förslaget till plan eller program tillgängliga för berörda 
kommuner och myndigheter samt allmänheten. Dessa skall ges 
skälig tid att yttra sig. 

Fo 8 § För planer och program som kräver samråd enligt  
6 kap. 14 § miljöbalken skall den myndighet eller kommun som 
upprättat miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliggöra 
information om 

1. hur berörda myndigheter och kommuner samt allmän-
heten och andra intresserade kan ta del av miljökonsekvens-
beskrivningen och förslaget till plan eller program, och 

2. hur och inom vilken tidsram synpunkter kan lämnas. 
Dir 6.2. De myndigheter som avses i punkt 3 nedan och den 

allmänhet som avses i punkt 4 skall ges möjlighet att på ett 
tidigt stadium och inom rimlig tid yttra sig om utkastet 
till plan eller program och den bifogade miljörapporten innan 
planen eller programmet antas eller överlämnas till lag-
stiftningsförfarande. 

MB 15 § Om en miljökonsekvensbeskrivning enligt 12 § avser 
en plan eller ett program vars genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land, 
skall den myndighet som regeringen bestämmer sända 
beskrivningen och förslaget till plan eller program till den 
berörda staten. Sådan information skall också lämnas om en 
annan stat som kan antas bli utsatt för en betydande miljö-
påverkan begär det. 

Om den berörda staten begär det, skall samråd ske avseende 
den gränsöverskridande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet kan antas medföra och de åtgärder 
som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan. 

Dir 6.4. Medlemsstaterna skall definiera allmänheten 
med avseende på punkt 2 och därvid inbegripa den allmänhet 
som berörs, eller kan antas bli berörd, eller som har ett intresse 
av beslutsfattandet enligt detta direktiv, inbegripet relevanta 
icke-statliga organisationer t.ex. sådana som främjar 
miljöskydd och andra berörda organisationer. 

Det är viktigt att samrådet omfattar både plan och mkb 
samt andra konsekvensbeskrivningar. 

Ansvaret för internationellt samråd ligger på den 
som upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. Det går 
inte att bedöma vad det internationella samrådet kan 
innebära. Det finns en särskilt stor risk att tidsramen 
inte räcker. Det bör sannolikt upprättas en rutin där 
ansvarig myndighet genast inleder det internationella 
samrådet med en underrättelse i samband med 
policybeslutet. 

 
 

Beslut om plan och program Kommentar 

MB 16 § 1 st Om en miljöbedömning krävs enligt 11 §, skall den 
miljökonsekvensbeskrivning som avses i 12 § samt synpunkter 
från samråd enligt 14 och 15 §§ beaktas innan planen eller 
programmet antas eller läggs till grund för reglering. 

Utvärderingen möjliggörs genom att Policybeslutet har 
preciserade planeringsmål/indikatorer som kan följas årligen 
och sammanfattas i ett fyraårsperspektiv.1. hur miljöaspekterna 
har integrerats i planen eller programmet, 

2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från 
samråd har beaktats,  

3. skälen till att planen eller programmet har antagits  
i stället för de alternativ som varit föremål för överväganden, 
och 

4. de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och över-
vakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 
planen eller programmet medför. 

Miljöbalkens nuvarande krav bedöms kunna uppfyllas.  
Förslaget till nytt planeringssystem redogör dock 

inte specifikt för att den beslutande myndigheten enligt 
miljöbalken, ska upprätta en så kallad särskild 
sammanställning. 
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Beslutets offentlighet Kommentar 

16 § 3 Sammanställningen och planen eller programmet skall 
göras tillgängliga för dem med vilka samråd skett enligt 14 och 
15 §§. Dessa skall även informeras om att planen eller 
programmet har antagits. 

Miljöbalkens nuvarande krav bedöms kunna uppfyllas. 
Det bdöms inte nödvändigt att i förslaget till nytt 

planeringssystem redogöra för att beslutet ska offent-
liggöras. 

Uppföljning Kommentar 

MB 18 § När en plan eller ett program har antagits skall den 
beslutande myndigheten eller kommunen skaffa sig kunskap 
om den betydande miljöpåverkan som planens eller program-
mets genomförande faktiskt medför. Detta skall göras för att 
myndigheten eller kommunen tidigt skall få kännedom om 
sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats 
så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. 

Dir 10.2. För att uppfylla kraven i punkt 1 får befintliga 
övervakningsmekanismer användas, när så är lämpligt, i syfte 
att undvika dubblerad övervakning. 

 

Miljöbalkens nuvarande krav bedöms kunna uppfyllas.  
 

 



 

 
 

69 

Bilaga 5. Uppdrag att lämna förslag till ett nytt planeringssystem 
för transportinfrastrukturen (N2009/7620/IR) 

 
Regeringsbeslut 117 

2009-10-15  N2009/7620/IR 
 

Vägverket 
781 87 BORLÄNGE 

m.fl. 
 

Uppdrag att lämna förslag till ett nytt planeringssystem för 
transportinfrastrukturen 

 
Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen att i enlighet 
med vad som anges nedan under rubriken Utgångspunkter för uppdraget gemensamt lämna 
förslag till ett nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen. Under uppdragets genom-
förande ska myndigheterna samråda med Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI), 
Tillväxtverket, Boverket, Naturvårdsverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), 
planeringsansvariga myndigheter på länsnivå (regionförbund, regionala samverkansorgan eller 
länsstyrelser), Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt med Transportinfrastruktur-
kommittén (N 2009:03). I uppdraget ingår att ha löpande kontakt med de kommittéer som har  
i uppdrag att förbereda bildandet av Trafikverket (N 2009:06) och Trafikanalys (N 2009:07)  
samt att särskilt beakta de delredovisningar de båda kommittéerna ska göra till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 15 november 2009 avseende organisering och lokalisering. 

Myndigheterna ska redovisa konsekvenser av förslaget, särskilt med avseende på inflytande och 
påverkan för olika intressenter, samt vilka effekter förslaget har i förhållande till de transport-
politiska målen. 

Förslaget ska remitteras och därefter redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 
senast den 15 februari 2010. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för remissinstansernas 
synpunkter. 

 
Ärendet 
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1997/98:56, bet. 1997/98 :TUIO, rskr. 1997/98 :266) 
genomförs planeringen av åtgärder i transportinfrastrukturen i två steg. Det första steget, 
inriktningsplaneringen, avslutas med att riksdagen beslutar om mål, ekonomiska ramar och 
inriktning för den fortsatta planeringen. I det andra steget, åtgärdsplaneringen, analyseras och 
prioriteras olika tänkbara åtgärder i form av nationella och regionala planförslag. 

Regeringen beslutade den 26 juni 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att kart-
lägga och analysera vissa verksamheter inom transportsektorn. I utredarens uppdrag låg att se 
över och föreslå former och arbetssätt samt överväga olika organisationsformer för den strategiska 
planeringen av transportinfrastrukturen på lång och medellång sikt. Utredaren överlämnade den  
1 april 2009 sitt slutbetänkande Effektiva transporter – En ny struktur får sjö, luft, väg och järnväg 
(SOU - - 2009 :31). I betänkandet pekar utredaren på brister i nuvarande planeringssystem, bl .a. 
att det är svåröverskådligt, utdraget i tiden och kostsamt. Utredaren lämnar förslag på en ny 
process som är mindre omfattande och knuten till en effektiv kontroll av den rådande och framtida 
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funktionaliteten i transportsystemet. Betänkandet har remissbehandlats och har av flertalet 
remissinstanser bedömts som angeläget. 

 
Skälen för regeringens beslut 
En fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva företagsamhet och att åstad-
komma en långsiktigt hållbar tillväxt i alla delar av landet. Planeringssystemet för infrastruktur är 
regeringens viktigaste styrmedel för att påverka infrastrukturutvecklingen i olika delar av landet. 

Regeringen har i det pågående arbetet med infrastrukturplanerna för perioden 2010–2021 lagt 
stor vikt vid ett trafikslagsövergripande arbetssätt. Som en följd av det har de centrala transport-
myndigheterna haft i uppdrag att gemensamt utarbeta ett planförslag. Regeringen ser det 
trafikslagsövergripande perspektivet som självklart i fortsättningen, inte minst genom det uppdrag 
som nu finns att förbereda bildandet av ett nytt trafikverk. 

Nuvarande planeringssystem innebär att det krävs nära fyra år av utrednings- och förankrings-
arbete innan regeringen kan fatta beslut om vilka infrastrukturåtgärder som ska genomföras. Den 
tidsutdräkten bör förkortas avsevärt. Ett nytt planeringssystem bör vara mer flexibelt så att 
åtgärderna kan anpassas till nya förhållanden och samtidigt kräva mindre omfattande under-
lagsmaterial. 

 
Utgångspunkter för uppdraget 
Förslagen i det ovan nämnda betänkandet ska vara utgångspunkt för uppdraget. Enligt förslaget i 
betänkandet uppdateras planerna årligen. I redovisningen av uppdraget bör också alternativ med 
en längre tidsrymd mellan uppdateringarna, t.ex. två år, analyseras. Det är också viktigt att 
uppföljning sker i förhållande till de transportpolitiska målen. En utgångspunkt för uppdraget är 
att det även fortsättningsvis ska finnas en nationell plan och regionala planer. 

I uppdraget ingår att pröva om det finns anledning att ändra de formella delarna av processen 
och, om så är fallet, lämna förslag till författningsändringar. Det är angeläget att trafikverken i sitt 
uppdrag särskilt överväger följande frågeställningar: 

 
· Samband med planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur. Den 

lagstadgade fysiska planeringsprocessen för byggande av transportinfrastruktur som återstår 
innan de prioriterade infrastrukturutbyggnaderna kan genomföras är en separat process, 
skild från den ekonomiska planeringen. Samtidigt har processerna bl .a. genom långtids-
planeringen, och det underlag om objekten som den innehåller, klara beröringspunkter. Man 
kan se processerna som de två delarna av ett blixtlås som måste kugga i varandra, för att man 
ska komma fram till genomförandet av ett visst objekt. 

· Medfinansiering. Regeringen har i direktiven till åtgärdsplaneringen för 2010–2021 angett 
att möjligheter till medfinansiering bör prövas för alla investeringar. Planeringssystemet bör 
anpassas så att diskussioner om medfinansiering blir en integrerad del. 

· Samarbete mellan den nationella och regionala nivån. Det nationella och det regio-
nala perspektivet bör kombineras för att möjliggöra en god resursanvändning. Möjligheten 
att utnyttja regionala utvecklingsprogram (RUP) som underlag i det nya planeringssystemet 
bör undersökas med syftet att öka den transportpolitiska nyttan av åtgärderna. 

· Strategisk miljöbedömning. Vilka blir effekterna för den strategiska miljöbedömning 
som ska göras i enlighet med förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar? 

 
På regeringens vägnar 
 
Åsa Torstensson  Niklas Lundin 
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Likalydande till 
Banverket 
Sjöfartsverket 
Transportstyrelsen 
 
Kopia till 
Statsrådsberedningen 
Finansdepartementet 
Miljödepartementet 
Försvarsdepartementet 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) 
Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) 
Boverket 
Naturvårdsverket 
Tillväxtverket 
Transportinfrastrukturkommittén (N2009:03) 
Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikverket (N2009:06) 
Utredningen om inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys (N2009:07) 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Länsstyrelsen i Norrbottens län 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Länsstyrelsen i Jämtlands län 
Skåne läns landsting 
Västra Götalands läns landsting 
Samverkansorganet i Uppsala län 
Samverkansorganet i Södermanlands län 
Samverkansorganet i Östergötlands län 
Samverkansorganet i Kalmar län 
Samverkansorganet i Gotlands län 
Samverkansorganet i Blekinge län 
Samverkansorganet i Hallands län 
Samverkansorganet i Dalarnas län 
Samverkansorganet i Jönköpings län 
Samverkansorganet i Kronobergs län 
Samverkansorganet i Värmlands län 
Samverkansorganet i Gävleborgs län 
Samverkansorganet i Örebro län 
Samverkansorganet i Västerbottens län 
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Bilaga 6. Sammanställning av remissynpunkter  
(separat dokument) 
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Bilaga 7. Remissyttranden  
(separat dokument) 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

www.trafikverket .se




