
Trafikverkets aktivitetslista för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart 

Daterad den 26 maj 2020 

Följande aktivitetslista är ett utdrag ur det arbetsmaterial som används internt inom Trafikverket för att planera och genomföra de åtgärder som ingår i 

Trafikverkets färdplan för överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Det representerar en ögonblicksbild över de insatser som planeras, 

som de såg ut när färdplanen färdigställdes. Aktivitetslistan ska betraktas som ett arbetsverktyg och uppdateras löpande allteftersom arbetet med åtgärderna 

pågår.   

 

Förklaringar  

Regeringsuppdrag (RU) 

A: RU Tillsätt en nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart 

B: RU Intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter 

C: RU Verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med sjöfart 

 

Organisatoriska delar inom Trafikverket  

PLnpp: Strategisk planering   PLnpa: Avtal och finansiering  PR: Stora projekt 

PLkvg: Gods och ITS   Uhj: Järnvägssystem   PLkut: Transportdispenser 

PLnpv: Verksamhetsstyrning (Nationell planering) TRp: Trafikplanering   PLep: Trafikprognoser 

PLnps: Nationell samhällsplanering  TRpn: Nationell kapacitetsoptimering 

PLnpg: Genomförandeplanering  US: Strategisk utveckling 
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Fokusområde 1: Kunskap (F1) 

Nr/RU Aktivitet Samordning 

med andra 

åtgärder 

Ansvarig 

enhet 

Påbörjas (år) Avslutas (år) Status  

1 (C)  Komplettera Trafikverkets 

informationssystem, för att skapa 

en bättre överblick över de 

intermodala omlastningspunkter 

som finns i Sverige.  

  PLnpp 2020 2021  

  Delaktiviteter 
    

 

  a) Utöka förvaltningsbudget för 

Laslo.  

    
 

  b) Genomför  

informationssäkerhetsanalys 

    
 

  c) Formulera kravställning av 

Laslo 2.0.  

    
 

  d) Involvera hamnarna i arbetet 
    

  

 e) Utveckla Laslo stegvis i 

enlighet kravställning. 
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2 (C) Informera i 

branschöverskridande 

samverkansforum om de 

möjligheter som järnvägs-, 

sjöfarts- och intermodala 

transporter erbjuder.  

Hanteras inom 

åtgärd F2-3 

PLnpv       

  Delaktiviteter 
    

  

  a) Hanteras inom åtgärd F2-3.  
    

  

  
     

  

3 (C) Stärk Trafikverkets kunskap om 

varuägarnas, transportköparnas 

och transportörernas behov och 

förutsättningar.  

Samordna med 

åtgärd F1-6 

PLkvg 2020  2022   

  Delaktiviteter 
    

  

  a) Inventera behov och 

målgrupper av kunskap inom 

Trafikverket (preliminär analys).  

    
  

  b) Utifrån behoven planera 

kunskapshöjande åtgärder.  

    
  

  c) Genomför kunskapshöjande 

åtgärder enligt 

behovsbeskrivning.  
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4 (A) Sprid information om forskning- 

och innovationsprojekt, 

testprojekt och annan 

information som kan skapa ökad 

kunskap om inrikes sjöfart och 

intermodala järnvägstransporter.  

  PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter sjöfart 
    

  

  a) Publicera nyheter i tillgängliga 

kanaler.  

    
  

  b) Sprida nyheter och kunskap i 

sociala medier.  

    
  

  c) Sprid i andra befintliga forum.  
    

  

  d) Blogga på Sjöfartstidningen.  
    

  

       

5 (A) Trafikverket och Sjöfartsverket i 

samråd genomför utbildning av 

myndighetspersonal i om trafik 

på inre vattenvägar med särskilt 

fokus på pråmtrafik. 

Samordna med 

åtgärd F1-4 

PLnpp 2021 2021   

  Delaktiviteter 
    

  

  a) Analysera behov och målgrupp 
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  b) Undersök möjligheter att 

använda Trafikverksskolan 

    
  

  c) Analysera behov av 

upphandling alt. möjligheter att 

genomföra i egen regi.  

    
  

  
     

  

6 (A) Trafikverket analyserar hur 

torrhamnar och omlastningskajer 

för sjöfart på inre vattenvägar kan 

utvecklas för att bidra till ökad 

sjöfart. 

Samordnas med 

åtgärd F4-9 

PLnpp 2020 2021   

  Delaktiviteter 
    

  

  a) Handla upp och genomför en 

inledande analys.  

    
  

  b) Specificera utredning steg 2.  
    

  

  c) Förbered och genomför 

upphandling steg 2.  

    
  

  d) Slutför steg 2.  
    

  

  e) Slutrapport till regeringen.  
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7 (A) Trafikverket gör en jämförelse 

mellan regelverk för inre 

vattenvägar där svenska regelverk 

jämförs med europeiska ut ett 

helhetsperspektiv. 

  PLnpp 2020 2021   

  Delaktiviteter 
    

  

  a) Undersök om jämförelsen kan 

genomföras inom ramen för FoI. 

(ingår delvis i FoI-planen). 

Avvakta kommande ansökningar.  

    
  

  b) Undersök alternativ till FoI, 

t.ex. samarbeten med andra 

myndigheter, ex-jobb mm 

    
  

  
     

  

8 (A) Trafikverket, Transportstyrelsen, 

Sjöfartsverket utreder vidare om 

de regelverk som idag finns för 

sjöfart fungerar eller om särskilda 

regelverk för pråmtrafik krävs. 

  PLnpp 2021  2022   

  Delaktiviteter 
    

  

  a) Definiera frågeställningar.  
    

  

  b) Undersök möjligheter till FoI-

projekt.  
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  c) Transportstyrelsen utreder i 

mån av resurser.  

    
  

  
     

  

9 (A) Trafikverket utreder i samråd 

med andra myndigheter hur 

klimat- och miljömålskraven i 

Miljöbalken påverkar frågan om 

överflyttning både som 

möjliggöra och som ev. hinder 

(exempelvis krav på pråm vid 

byggnation i Stockholm samt 

vissa tak för gods i hamnar). 

  PLnpp 2022  2022   

  Delaktiviteter 
    

  

  a) Samla ihop frågeställningar.  
    

  

 b) Gör en nuvärdesanalys över 

exempelvis hur  hamntillstånden 

ser ut i Sverige.  

     

  c) Gå igenom miljöbalken utifrån 

detta.  
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Fokusområde 2: Samverkan (F2) 

Nr/RU Aktivitet   Samordning 

med andra 

åtgärder 

Ansvarig 

enhet 

Påbörjas (år) Avslutas (år) Status 

1 (C) Samordna och genomför 

regionala godstransportråd i 

enlighet med Trafikverkets 

intentioner. 

Inkluderar 

åtgärd F1-3 

PLnpv 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Se över/uppdatera och 

tydliggör syfte, mål och inriktning 

för godstransportråden.  

     

  b) Ta fram budskapsplattform 

med Trafikverkets 

förhållningssätt/mål med rådens 

verksamhet. 

     

  c) Utvärdera om befintliga 

arbetssätt och samverkansformer 

uppfyller syfte med råden, genom 

uppdrag till regionerna.  
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2 (A) Trafikverket förstärker sjöfartens 

medverkan i Trafikverkets fora 

för näringslivssamverkan (är idag 

väldigt järnvägs- och väg tunga). 

Hanteras inom 

åtgärd F2-1 

PLnpp 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  Hanteras inom åtgärd F2-1 
     

  
      

3 (C) Ta initiativ till återkommande 

branschöverskridande dialoger 

med aktörerna i transportkedjan i 

mindre grupperingar med särskilt 

fokus på överflyttning, i syfte att 

dela kunskap och stimulera till 

nya transportupplägg på järnväg 

och med fartyg. 

Inkluderar 

åtgärd F1-3 

PLnpv 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Genomföra ett "testmöte" med 

exempelvis Tågföretagen, Svensk 

dagligvaruhandel, Jernhusen, 

Transportföretagen om flytt av 

gods till järnväg. 

     

  b) Genomföra ett "testmöte" med 

sjöfartsaktörer om flytt av gods 

till sjöfart.  
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  c) Genomföra pilot av 

transportflöden, exempelvis  

Skåne-Mälardalen.  

     

  d) Formulera utifrån pilot och 

testmöten arbetssätt regionalt 

och nationellt samt hur dialogen 

med de externa aktörerna ska 

ske.  

     

  e) Informera  i testmöten och 

pilot om de möjligheter som 

järnvägs- sjöfarts- och 

intermodala transporter erbjuder 

(åtgärd F1-3).  

     

  
      

4 (C) Vid behov bjuda in till en mer 

händelsestyrd samverkan med 

aktörerna i transportkedjan, för 

att proaktivt hantera händelser i 

omvärlden som påverkar 

förutsättningarna för transporter 

av gods på järnväg och med 

fartyg. 

  PLnpv   2020  2022   
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  Delaktiviteter 
     

  a) För dialog i tidiga skeden och 

samverka med branschens 

aktörer för att fånga etableringar 

som påverkar transportflöden.  

     

  b) Ta fram och besluta arbetssätt 

utifrån hur vi arbetar idag 

     

  c) Tydliggör roller, 

kompetensbehov och arbetssätt 

nationellt och regionalt och utse 

kontaktpersoner 

     

  d) Utveckla samarbete och dialog 

inom Trafikverket 

     

  
      

5 (A) Trafikverket kallar aktuella 

aktörer till ett högnivåmöte för 

utpekade områden med syfte att 

öka andel gods på sjöfart – 

Vänern och Mälaren. 

  PLnpp 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Förbered överenskommelser 
     

  b) Planera och genomför möten 

Vänern.  
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 c) Tillsätt arbetsgrupper, 

genomför möten och aktiviteter.  

     

  c) Planera och genomför möte för 

Mälaren.  

     

  
      

6 (A) Trafikverket nyttjar sina 

regionala godstransportråd för att 

samverkan på området. 

Hanteras inom 

åtgärd F2-1 

PLnpp       

  Delaktiviteter 
     

  a) Hanteras inom åtgärd F2-1 
     

  
      

7 (A) Trafikverket inrättar ett forum för 

samråd mellan aktuellt parter vad 

gäller trafik på de inre 

vattenvägarna.  

Inkluderar 

åtgärd F2-8 

PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Avvakta etableringen av ett 

gemensamt branschorgan.  

     

  b) Bjud in till ett första möte och 

sätt gemensamt ramarna för det 

fortsatta arbetet.  

     

  c) Bjud in till återkommande 

möten.  
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8 (C) Etablera ett samverkansforum 

med inlandssjöfartens aktörer, 

för kontinuerlig dialog, 

informationsdelning och 

kunskapsspridning.  

Hanteras inom 

åtgärd F2-7 

PLnpp       

  Delaktiviteter 
     

  a) Hanteras inom åtgärd F2-7 
     

  
      

9 (C) Öka närvaron i europeiska forum 

för inlandssjöfart för att dra 

lärdom av den kompetens och 

erfarenhet som finns inom såväl 

myndigheter som privata aktörer 

i Europa och för att synliggöra 

den svenska inlandssjöfarten.  

Underlag från 

F2-10 

PLnpp 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Genomför åtgärd F2-10  
     

  b) Utvärdera och ta beslut om i 

vilka forum Trafikverket kan 

delta i.  
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10 (A) Trafikverket, Transportstyrelsen 

och Sjöfartsverket ser över vilka 

internationella fora där vi kan, 

om resurser medger, ingå som 

myndigheter för att samverka om 

trafik på inre vattenvägar med 

andra EU-länder. 

Underlag till 

åtgärd F2-9 

PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Inled dialog myndigheterna 

och påbörja inventering.  

     

  b) Utvärdera alternativ, 

exempelvis möjligheter till 

medlemskap i INE och 

deltagande i arbetsgrupp för 

Naiades 3 

     

  c) Dialog branschen om tänkbara 

forum  
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Fokusområde 3: Planering (F3) 

Nr/RU Aktivitet  Samordning 

med andra 

åtgärder 

Ansvarig 

enhet 

Påbörjas (år) Avslutas (år) Status 

1 (C) Ta fram trafik- och godsflödesanalyser 

som beskriver 

överflyttningspotentialen i olika 

internationella och nationella flöden 

och stråk (överflyttningspotential som 

ett planeringsunderlag).  

Samordnas 

med F3-8 

PLkvg 2020  2022   

  Delaktiviteter 
     

  a) Sammanställ dagens nationella och 

internationella transportflöden. 

Transportmönster - vad transporteras, 

var går transporterna? 

     

  b) Identifiera genomförda och 

pågående regionala gods-ÅVS:er och 

gör en samlad bedömning över 

kunskapsläget och hur de överlappar.   

     

  c) Analysera potential till överflyttning 

av transportflöden - varusegment, 

start- och målpunkter.  
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  d) Identifiera, i dialog med branschen, 

ett antal case som analyseras avseende 

potential  

Underlag till 

F3-5 

    

    
     

2 (C) Genomför trafikslagsövergripande 

åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som 

konkretiserar vilka åtgärder som 

behöver vidtas för att realisera en 

överflyttning av gods från väg till 

järnväg och sjöfart. Möjligheten att 

använda sjöfarten som avlastare till 

järnvägen behöver särskilt beaktas.  

Samordnas 

med åtgärd F3-

8 

PLnpp 2020  2022   

  Delaktiviteter 
     

  a) Värdera och prioritera bristen i 

respektive transportflöde 

     

  b) Definiera utredningsbehov (TG0 

beslut) 

     

  c) Revidera eller komplettera 

utredningsplan (TG1 beslut). 

     

  d) Genomför enligt ÅVS enligt handbok 
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3 (C) Säkerställ att ÅVS:er genomförs med 

en bred ansats och att lösningar i 

samtliga trafikslag övervägs tidigt i 

processen. Den faktiska bristen och 

potentialen behöver tydligt beskrivas. 

Möjligheten att använda sjöfarten som 

avlastare till järnvägen behöver särskilt 

beaktas.  

Inkluderar 

åtgärd F3-4 

PLnps 2020  2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Förbättra bristbeskrivningarna 

(hanteras inom ramen för pågående 

förbättringsarbete).  

     

  b) Gå genom ett urval av genomförda 

upphandlingar/uppdragsbeskrivningar.   

     

  c) Formulera upphandlingen 

av/uppdragsbeskrivningen för ÅVS-

konsult utifrån bristbeskrivningarna 

(metoder för att bedöma 

överflyttningseffekter mm).  

     

  d) Lägg in beskrivning av 

sjöfartkompetens i ÅVS-rutinen.  

     

  e) Säkerställ rätt kompetens vid 

upphandling och tecknande av 

ramavtal (brist på kompetens inom 

exempelvis infrastrukturplanering 

sjöfart).  

Samordna med 

åtgärd F3-6 
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  f) Engagera och gör berörda parter 

delaktiga i ÅVS-skedet.  

     

  
      

4 (C) Förtydliga och sammanställa åtgärder 

enligt fyrstegsprincipen som 

Trafikverket kan föreslå och ta initiativ 

till. Åtgärderna ska främja en 

överflyttning av godstransporter från 

väg till järnväg och sjöfart och bidra till 

ökad nyttjandegrad i järnvägssystemet. 

  PLnps 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Uppdatera, utveckla och 

effektbedöm befintlig idélista i ÅVS-

handboken 

  
    

  
      

5 (A) Trafikverket ser över sina olika 

processer för infrastrukturplanering för 

att de ska i större omfattning analysera 

möjligheten att använda sjöfart 

(exempel anmälan om brister, i 

åtgärdsvalsstudier, bättre förberedelser 

för åtgärder som får stöd av TEN-T). 

Hanteras inom 

åtgärd F3-3 

PLnpp       

  Delaktiviteter 
     

  a) Hanteras inom åtgärd F3-3 
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6 (C) Genomför fördjupade analyser och 

värderingar av överflyttningseffekterna 

i de fall en åtgärd förväntas leda till en 

överflyttning av gods från väg till 

järnväg eller sjöfart.  

  PLnps  2020  2022   

  Delaktiviteter 
     

  a) Formulera upphandlingen 

av/uppdragsbeskrivningen för ÅVS-

konsult utifrån bristbeskrivningarna. 

Fokusera på vad som ska analyseras 

och ur vilka perspektiv snarare än att 

styra i detalj.   

Samordnas 

med åtgärd F3-

3 

    

  b) Synliggör den nationella 

kompetensen och kontaktvägar som 

möjligt stöd i de tidiga skedena.  

     

  
      

7 (C) Utveckla verktyg som stöd i den tidiga 

selekteringsprocessen och för att 

säkerställa att de olika stegen i 

fyrstegsprincipen prövas. 

Samordna med 

åtgärd F3-3.  

PLnps  2020  2022   
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  Delaktiviteter 
     

  a) På kort sikt: inventera behovet och ta 

utifrån det fram enkla verktyg i form av 

exempelvis fastställda principer, 

nyckeltal eller tabeller med typfall som 

stöd för kvalitativa bedömningar.   

     

  b) På  lång sikt: formulera projektidéer 

till FoI-projekt. 

Samordnas 

med åtgärd  

F6-2 

    

  c) Inventera befintliga verktyg i de 

nordiska länderna och inom EU 

     

  
      

8 (C) Identifiera, planera och genomföra 

trimningsåtgärder som möjliggör 

överflyttning av godstransporter till 

järnväg och sjöfart och som bidrar till 

ökad nyttjandegrad i järnvägssystemet. 

Samordnas 

med åtgärd F3-

1 och F3-2 

PLnpg 2020  2022   

  Delaktiviteter 
     

  a) Identifiera och peka ut 

transportflöden där överflyttning är 

möjlig (Mini-WS).  

     



22 
 

  b) Värdera och prioritera brister (utgå 

från nationella trafik- och 

godsflödesanalyser och 

trafikslagsövergripande ÅVS:er samt 

geografiska bristbeskrivningar på 

systemnivå).  

Samordnas 

med åtgärd F3-

2 och F3-9 

    

  c) Uppdra åt PLek att i sitt arbete i med 

KABRA-listan fånga åtgärder som ökar 

möjligheten till överflyttning och 

möjliggör ökad nyttjandegrad längs 

utpekade transportflöden (enligt punkt 

a och b). 

     

  d) Uppdra åt regionerna att identifiera, 

planera, utreda och beställa 

genomförande av trimningsåtgärder på 

järnväg och i farleder för överflyttning 

och ökad nyttjandegrad.  

     

  f) Sammanställ löpande pågående och 

planerade trimningsåtgärder som 

bidrar till överflyttning 

     

  
      



23 
 

9 (A) I samråd med andra aktörer utreda och 

identifiera ytor, stickspår med mera 

ägda av kommuner och hamnar som 

behöver förbättras för att möjliggöra 

överflyttning, samt undersök hur dessa 

kan finansieras. 

Samordnas 

med åtgärd F3-

8 

PLnpp  2021  2021   

  a) Jämför brister och behov i och runt 

hamnar oaktat ansvarsfördelning.  

     

  b) Klargör vad Trafikverket kan 

finansiera och vad som måste 

finansieras av andra aktörer 

     

  c) Utred inför nästa NP om 

näringslivspotten utvidgas till att 

inkludera sjöfart/intermodalitet och 

förstärkning av länsplaner samt om 

stadsmiljöavtal gods kan inkludera 

hamnar som bedrivs som aktiebolag.  

     

  
      



24 
 

10 (C) Se över möjligheten att vid utbyggnad 

av statlig infrastruktur ingå 

överenskommelser med hamnar och 

terminaler om åtgärder som leder till 

att transporter av gods till och från 

omlastningspunkten flyttas från väg till 

järnväg och sjöfart. Tillämpad praxis i 

andra länder kan utgöra 

utgångspunkten för utformningen av 

rekommendationer.  

Inkluderar 

åtgärd F3-11 

PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Förtydliga i samverkansmodellen 

mellan TRV och SjöV att krav på 

motprestationer bör övervägas vid 

tecknande av avsiktsförklaringar och 

medfinansieringsavtal.  

     

  b) Nationell planering ger respektive 

region i uppdrag att i de tidiga skedena 

tillsammans med berörda aktörer 

inkludera motprestationer i 

avsiktsförklaringar som inkluderar 

överflyttning.  

     

  c) Testa ovanstående metodik i projekt 

Skandiaporten och utvärdera.  

     

  e) Utarbeta rutiner och arbetssätt 

utifrån utvärderingen. 
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11 (A) Trafikverket kommer att, i samråd med 

berörda parter, se över möjligheten att i 

samband med 

infrastrukturinvesteringar i farleder 

och i anslutningar till hamnar ställa 

krav på att en större andel av godset 

som idag kommer till och från hamnen 

med lastbil och järnväg också kommer 

med fartyg där så är möjligt. En sådan 

analys kommer att också innehålla 

rekommendationer om hur detta kan 

göras i hamnen baserat på redan 

tillämpad praxis i andra om hur detta 

kan göras i hamnen baserat på redan 

tillämpad praxis i andra europiska 

länder. 

Hanteras inom 

åtgärd F3-10 

PLnpp       

  Delaktiviteter 
     

  a) Hanteras inom åtgärd F3-9 
     

  
      

12 (C) Säkerställ att statligt ägd infrastruktur i 

anslutningar till terminaler och hamnar 

underhålls utifrån ett stråk- och 

transportflödesperspektiv. 

Samordnas 

med F3-1 och 

F3-8 

Uhjp 2020 2021   
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  Delaktiviteter 
     

  a) Identifiera prioriterade 

transportflöden och vilka anslutningar 

noder/sträckor till och från terminaler 

och hamnar som ska prioriteras. 

     

  b) Se över och besluta funktionella krav 

på anslutningsspår.  

     

  c) Inkludera identifierade anslutningar 

i funktionella system.  

     

  
      

13 (C) Utred brister i farleder som ingår i de 

områden som föreslås bli klassificerade 

för inlandssjöfart, samt utifrån 

fördjupade kontakter med branschen 

bedöma behovet av åtgärder. Det 

inkluderar bland annat farlederna som 

förbinder Norvik med Mälaren och 

Brofjorden med Göteborg. 

Inkluderar 

åtgärd F3-14 

PLnpp 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Tillse att bristen är beskriven 

(bristanmälan från Sjöfartsverket).  

     

  b) Genomför förenklad 

farledsutredning (sjömätning, 

simulering mm).  
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  c) Säkerställ faktiskt behov och att 

aktörer och hamnar vidtar åtgärder för 

ny trafik.  

     

  d) Besluta om eventuella åtgärder 

(exempelvis muddring eller förstärkt 

utmärkning).  

     

  
      

14 (A) Sjöfartsverket och Trafikverket utreder 

vilka åtgärder som krävs för att göra de 

nya områdena för inre vattenvägar blir 

farbara för IVV-trafik (exempelvis krav 

på sjömätning, muddring, sjökort) 

samt, när medel tillåter genomför 

dessa. 

Hanteras inom 

åtgärd F3-13 

PLnpp  2020  2022   

  Delaktiviteter 
     

  a)  Hanteras inom åtgärd F3-12 
     

  
      

15 (C) Utred tillsammans med Sjöfartsverket 

förutsättningar för att införa ett 

trafikslagsövergripande 

informationssystem för inre 

vattenvägar. 

  PLnpp 2020 2025   
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  Delaktiviteter 
     

  a) Inkludera som ett Living Lab i EU-

projektet Federeted.  

     

  b) Bistå Sjöfartsverket med att sätta 

upp ett Living Lab.  

     

  c) Samordna med projektet 

Trafikledning Göteborg.  
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Fokusområde 4: Incitament (F4) 

Nr/RU Aktivitet Samordning 

med andra 

åtgärder 

Ansvarig 

enhet 

Påbörjas (år) Avslutas (år) Status 

1 (C) Förtydliga förutsättningarna och 

informera branschen om 

möjligheterna att ansöka om stöd 

för projekt som syftar till att flytta 

gods från väg till järnväg och 

sjöfart. 

Samordnas med 

åtgärd F6-7 

PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Beskriv stadsmiljöavtal gods.   
     

  b) Beskriv ekobonus.  
     

  c) Beskriv demoprojekt/FoI.  
     

  d) Beskriv näringslivspotten.  
     

  e) Beskriv stöd till ideella 

föreningar.  

     

 g) Övriga stödmöjligheter.       

  h) Kommunicera resultatet.  
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2 (C) Bistå regeringen i arbetet med att 

förbereda, etablera, informera om 

och genomföra ett stödsystem i 

enlighet med Trafikanalys förslag 

om en breddad ekobonus, 

förutsatt att beslut om införande 

fattas. 

  PLnpa       

  Delaktiviteter 
     

  a) Aktiviteter och tidsplan 

specificeras efter ett ev. beslut om 

att införa en breddad ekobonus.  

     

  
      

3 (C) Utred hur en rabatt på 

banavgifter för nya 

transportupplägg skulle kunna 

utformas, med beaktande av 

eventuella negativa effekter för 

sjöfarten. 

  PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Definiera förutsättningar enligt 

Järnvägslagen, nya 

transportupplägg, 

tidsbegränsning. 

     

  b) Analysera storleksordning på 

rabatten.  
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  c) Beskriv konsekvenser av 

rabatten.  

     

  d) Internationell benchmarking.  
     

  e) Säkerställ att rabatten kan 

hanteras i Trafikverkets  

administration och för 

operatörerna.  

     

  f) Analysera kombination av 

rabatt enligt punkt 3 och 4.  

     

  
      

4 (C) Utred hur en rabatt på 

banavgifter på sträckor med 

avsevärt underutnyttjande skulle 

kunna utformas, med beaktande 

av eventuella negativa effekter för 

sjöfarten. 

  PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Definiera förutsättningar enligt 

Järnvägslagen, underutnyttjade 

linjer, tidsbegränsning. 

     

  b) Analysera storleksordning på 

rabatten.  

     

  c) Beskriva konsekvenser av 

rabatten.  
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  d) Internationell benchmarking.  
     

  e) Säkerställ att rabatten kan 

hanteras i Trafikverkets 

administration och för 

operatörerna.  

     

  
      

5 (A) Trafikverket kommer att inom 

ramen för befintliga regelverk ta 

större hänsyn till möjligheten att 

nyttja befintliga transporter på 

fartyg eller järnväg innan dispens 

för bredare, längre och tyngre 

fordon medges för vägtransport. 

Konsekvenser såsom påverkan på 

priset på och tillgången till 

transporter för näringslivet samt 

klimat- och miljönytta av ett 

sådant förslag kommer 

analyseras. 

Inkluderar 

åtgärd F4-6.  

PLnpp 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Formulera nationellt 

ställningstagande till PLkut, som 

stöd för deras fortsatta arbete.  

     

  b) Bestäm tidpunkt för nytt 

förhållningssätt och 

kommunicera med branschen.  
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  c) Formulera och implementera 

arbetssätt och rutin.  

     

  
      

6 (C) Beakta alltid möjligheten att 

transportera gods med järnväg 

och fartyg innan dispens för 

skrymmande transporter på väg 

beviljas. Potentialen med ett mer 

restriktivt förhållningssätt 

behöver också klargöras.  

Hanteras inom 

åtgärd F4-5 

PLkut 2020 2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Hanteras inom åtgärd F4-5 
     

  
      

7 (C) Bistå vid behov Sjöfartsverket 

med fördjupade analyser över 

vilka överflyttningseffekter 

eventuella förändringar i 

avgiftsuttaget kan få för 

transportsystemet som helhet.  

  PLnpp  2020  2020   

  Delaktiviteter 
     

  a) Utvärdera och bestäm lämplig 

metod, exempelvis Samgods eller 

annan metod som framkommer i 

åtgärd F4-8.  

Underlag från 

åtgärd F4-8 
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  b) Fånga i god tid upp behovet 

från Sjöfartsverket och definiera 

vad som ska göras.  

     

  c) Definiera vad som ska göras.  
     

  d) Uppdra åt PLep att göra 

analyserna, avropa tid och 

genomför vid behov.  

     

  
      

8 (A) Trafikverket ser i samråd med 

Transportstyrelsen och 

Sjöfartsverket över metoden för 

konsekvensutredningar så att de i 

större utsträckning tar hänsyn till 

hur avgifter och regler påverkar 

överflyttning av gods. 

Underlag till 

åtgärd F4-7a) 

PLnpp  2020  2022   

  a) TRV deltar i referensgruppen 

för VTI:s utvärdering av SjöV:s 

avgiftsmodell.  

     

  b) TRV finansierar FoI-projekt 

som utreder konkurrensytan väg-

sjö 

     

  c) TRV medverkar i pågående 

relaterade FoI-projekt 

     

  d) TRV initierar möte med SjöV 

om det fortsatta arbetet.  
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9 (A) Trafikverket kommer att i sina 

upphandlingar av 

infrastrukturprojekt, där så är 

logistiskt möjligt och 

miljömässigt fördelaktigt, alltid 

se över möjligheten att i dessa 

använda sjöfart som ett 

alternativet transportmedel för 

byggnadsmassor. En vägledning 

för hur så kan ske kommer att tas 

fram av Trafikverket vilken också 

kan nyttjas för andra aktörer. 

Samordnas med 

åtgärd F1-7 

PLnpp  2020  2022   

  Delaktiviteter 
     

  a) Ta fram rutin inom PR.   
     

  b) Ta fram vägledning för 

upphandling (kan delvis 

inkluderas  i arbetet med att 

analysera omlastningskajer).  

     

  c) Undersök behov av tidig dialog 

med/utbildning av entreprenörer.  
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10 (A) Trafikverket, utreder i samråd 

med Sjöfartsverket, Fossilfritt 

Sverige och Sveriges Hamnar och 

tar fram förslag på mängdrabatt i 

de statliga avgifterna och i de 

svenska hamnarna. Aktörerna 

själva äger frågan om hur ett 

sådant förslag ska tas vidare. 

  PLnpp       

  Delaktiviteter 
     

  a) Inventera kända förslag.  
     

  b) Initiera projekt/utredning 

internt och ta fram förslag från 

Trafikverket.  

     

  
      

11 (C) Kartlägg möjligheterna att stärka 

inlandssjöfarten med åtgärder 

som ger motsvarande positiva 

effekter som införandet av ett 

”femte trafikslag” förväntas 

innebära (det vill säga nyttor som 

kan realiseras utan att ett femte 

trafikslag införs).  

  PLnpp  2020 2022   
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  Delaktiviteter 
     

  a) Efterfråga förtydligande från 

branschen vilka nyttor man vill 

uppnå .  

     

  b) Samla SjöV, TS och TRV och gå 

igenom materialet (kan göras 

inom befintlig arbetsgrupp).  

     

  c) Prioritera punkter som är 

möjliga att gå vidare med.  

     

  d) Utvärdera och sammanfatta.  
     

  
      

12 (B) Utred" Start-upp garanti" för nya 

intermodala tåg, förutsatt att 

Trafikverket får ett sådant 

uppdrag.  

  PLkvg       

  a) genomför enligt direktiv om 

uppdrag kommer.  
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Fokusområde 5: Kapacitet och punktlighet i järnvägen (F5) 

Nr/RU Aktivitet Samordning 

med andra 

åtgärder 

Ansvarig 

enhet 

Påbörjas (år) Avslutas (år) Status 

1 (B) Utveckla arbetssätt för att kunna 

prioritera attraktiva tåglägen för 

godstrafiken. 

  TRpn 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a)  Säkerställ till tågplan 21 att 

prioriterade godsflöden kommer 

in tidigt i tågplaneprocessen. 

     

  
      

2 (B) Utred om intermodal 

järnvägstrafik kan prioriteras i 

tågplanen så att attraktiva 

tåglägen och snabba omlopp kan 

erbjudas 

  TRp 2020 2025   

  Delaktiviteter 
     

  a) Juridisk analys/förslag till ny 

lagstiftning 

     

  b) Kapacitetsanalys utifrån 

transportbehovet 

     

  c) Konsekvens-/effektanalys 
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  d) Implementering i befintliga 

arbetssätt (miljö) 

     

  
      

3 (B) Starta förenklat genomförande av 

Successiv planering 

  TRpn 2020 2022   

  Delaktiviteter 
     

  a) Effektivisering av tåglägen 
     

  
      

4 (B) Öka flexibiliteten för godstrafiken 

genom att möjliggöra 

förändringar i tilldelade tåglägen  

  TRp 2020  2022   

  Delaktiviteter 
     

  a) Inför Path modification i 

tågplan 2022.  

     

  b) Utnyttja beslutade 

revideringstillfällen för 

banarbeten med processen Path 

alteration. Införs i tågplan 2022.  

     

  
      

5 (B) Ta fram nyckeltal för att mäta 

tågplanens effektivitet för 

godstrafik, till exempel 

fördröjningstid 

  TRpn 2020 2021   
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  Delaktiviteter 
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Fokusområde 6: Forskning och innovation (F6) 

Nr/RU Aktivitet Samordning 

med andra 

åtgärder 

Ansvarig 

enhet 

Påbörjas (år) Avslutas (år) Status  

1 (C) Lyft in överflyttning av gods från 

väg till järnväg och sjöfart som ett 

prioriterat forsknings- och 

innovationstema i Trafikverkets 

forsknings- och innovationsplan  

Inkluderar 

åtgärd F6-3 och 

F6-4 

US 2020 2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Revidera FoI-planen i olika 

steg.  

     

  b) Utvärdera, följ upp och 

revidera igen vid behov.  

     

  c) Bredda diskussionen till att 

inkludera intermodalitet och 

järnvägstransporter och involvera 

olika portföljer i arbetet.  

     

  
      

2 (C) Öka detaljeringsgraden i 

beskrivningarna i FoI-planen.  

Samordna med 

åtgärd F3-8 

US 2020  2022   
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  Delaktiviteter 
     

  a) Successivt öka 

detaljeringsgraderna vid de 

återkommande revideringarna av 

FoI-planen.  

     

  b) Presentera arbetet på 

portföljledarmöte.  

     

  c) Säkerställ att 

expertkompetenserna i 

verksamheten kan avsätta tid för 

att arbeta med FoI-frågor och 

tydliggör att det ingår i 

arbetsuppgifterna.  

     

  
      

3 (A) Trafikverket, Vinnova och 

Energimyndigheten kommer att 

se över sina utlysningar till 

forskning och innovation så att de 

styr mot målet om ökad 

överflyttning till sjöfart. 

Trafikverkets 

del hanteras 

inom åtgärd F6-

1 och F6-2.  

    
 

  

  Delaktiviteter 
     

  a) Trafikverkets del hanteras 

inom åtgärd F6-1 och F6-2.  
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4 (A) Trafikverket ser över hur 

forskning- och innovation 

ytterligare kan stärkas för att 

främja pråmtrafik både vad gäller  

marknadsmekanismer samt 

logistikupplägg samt sprida 

kunskap om pågående projekt. 

Hanteras inom 

åtgärd F6-1 och 

F6-2.  

US 2020  2020   

  Delaktiviteter 
     

  Hanteras inom åtgärd F6-1 och 

F6-2.  

     

  
      

5 (C) Analysera möjligheterna och 

förbereda för en förkommersiell 

upphandling av 

forskningsprogram, med särskilt 

fokus på att öka andelen 

godstransporter på järnväg och 

med fartyg.  

Inkluderar 

åtgärd F6-6 

PLkvg 2021  2024   
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  Delaktiviteter 
     

  a) Avsätt resurser för att 

analysera och förbereda. Beakta 

även förslaget  om 

innovationsupphandling som 

ingår delredovisning av 

regeringsuppdraget om 

intermodala järnvägstransporter. 

(B) 

     

  b) Formulera projektplan, 

genomför förstudier, definiera 

fokusområden mm.  

     

  
      

6 (A) Trafikverket, Vinnova och 

Energimyndigheten ser över om 

och hur innovationstävlingar 

och/eller förkommersiell 

upphandling kan användas för att 

hitta teknik som möjliggör 

överflyttning till sjöfart eller nya 

innovativa transportupplägg 

(exempelvis kustpendel). 

Trafikverkets 

del hanteras 

inom åtgärd F6-

5 

Hanteras inom 

åtgärd F6-5 

      

  Delaktiviteter 
     

  a) Trafikverkets  del hanteras 

inom åtgärd F6-5.  
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7 (A) Trafikverket tar fram material om 

möjligheterna att söka 

information om var medel finns 

att söka för forskning och 

innovation i relation till just 

överflyttning till sjöfart. 

Samordnas med 

åtgärd F4-1 

US 2021  2021   

  Delaktiviteter 
     

  a) Ta fram en 

kommunikationsplan för 

Sjöfartsportföljen.  

     

  b) Ta fram en enklare 

sammanställning över samtliga 

myndigheters FoI-inriktningar. 

Håll denna uppdaterad och 

kommunicera.  

     

  c) Genomför 

informationsinsatser.  

     

  
      

8 (B) Ta fram kunskapsunderlag om 

överflyttningseffekter mellan 

trafikslagen 

  PLkvg  2021  2024   

  a) Inventera befintliga underlag 

och beskriv bristerna i dessa 
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  b) Identifiera forskningsbehov 

och säkerställ att beskrivning 

finns med i FoI-portföljer 

     

  c) Ta fram effektsamband för 

olika överflyttningsåtgärder 

     

 


