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Trafikslagsövergripande infrastrukturplanering
Modell för identifiering och beredning av gemensamma infrastrukturprojekt

Fyrstegsprincipen

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av
transportsätt
2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintlig
infrastruktur och lastbärare

Transportbehovet skall styra åtgärden, inte som tidigare konstaterade
brister i ett enskilt trafikslag. Lösningen kan därför vara att bygga ut ett
annat trafikslag än där bristen konstaterats.

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder
4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

Metoder för identifiering av sjöfartsprojekt

Process

Identifiering

Åtgärdsvalsstudie

Av Sjöfartsverket utförd kvalitetssäkring av farleder som
påvisar brister i säkerhet och säkerhetsmarginaler

Farledsutredning

Behov av kapacitetsökning eller minskade restriktioner
som anmäls från hamn eller industri
Inkomna synpunkter på säkerhetsbrister i farleder från
t.ex. lotsar, hamnar och fartygstrafiken
I samband med en översyn av transportkedjan till en viss
destination/region.

Miljöberedningsprocess
Förberedelser för upphandling
Upphandling
Genomförande

Åtgärdsvalsstudie
Sjöfartsverket
• Bedöma farledens optimala kapacitet ur
ett rimlighetsperspektiv
• Identifiera tänkbara samverkanspartners för koordinering av ev
genomförande
• Framtagande av farledsdragning
• Utföra preliminär kostnadsuppskattning
av farledsåtgärder och
farledsutredningen
• Effektbedömning sjöinfrastruktur

•

Trafikverket
• Studera transportbehovet ur ett
strategiskt perspektiv
• Alternativa trafikslag/ transportvägar
• Effektbedömning landinfrastruktur
• Identifiera samverkanspartners för
finansiering
• Preliminär kostnadsuppskattning av
landinfrastruktur och TrVs del av
farledsutredningen

Gemensam bedömning av effekter av föreslagna åtgärder
och rimlighetsbedömning vad gäller möjligheterna att
tillgodose transportbehovet

Efter samråd fattar Trafikverket beslut om fortsatt hantering

Farledsutredning
Sjöfartsverket
• Vid behov beställa sjömätning och
geoteknisk undersökning
• Upprätta en farledsdesign med
tillhörande utmärkning
• Utföra en Desktop-simulering eller
motsvarande
• Handla upp och medverka i
simulering av design
• Projektering och kalkylering
• Medverka vid framtagandet av
finansieringsplan, tidplan och
genomförandeavtal

Trafikverket
• Svara för riskanalys och
olycksriskvärdering
• Genomföra Samhällsekonomisk
analys
• Ta fram finansierings-, tid- och
genomförandeplan
• Beslut om fortsatt hantering

Om farledsåtgärd går projektet vidare till
Miljöberedningsprocess, Förberedelse för upphandling,
Upphandling och Genomförande (SjöV huvudansvaret)
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Pågående farledsprojekt
• Gävle – Genomförande färdigt juni 14
• Mälaren – Projektering och miljöberedningsprocessen pågår
• Trelleborg – anpassning av farleden till hamnens utbyggnad
färdig
• Luleå – Miljöberedning pågår ansökan till MMD 15-05-01
• Södertälje-Landsort- Åtgärdsvalsstudie klar hösten 2014
• Klintehamn- Åtgärdsvalstudie klar våren 2014
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