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Investering och prioritering 

för hamnar farleder och 

landinfrastruktur

Peter Bernström 
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Transportpolitiska 
mål

Inriktnings-
planering

Infrastruktur-
proposition

12 års sikt

Åtgärdsplanering

Nationell plan 
Regionala planer

12 års sikt

Verksamhets-
planering

Verksamhetsplan 
1-4 år

Från ägarens mål till genomförande

Genomförande

1-xx år

Förbereda 
Åtgärdsplanering
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Inriktningsunderlag
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• Skilda förutsättningar i stad och 

landsbygd måste beaktas

• Ett robust system kräver åtgärder 

och prioriteringar

• Ny teknik skapar möjligheter men 

kräver flexibel planering

• Minska klimatutsläppen

Viktiga utmaningar att beakta
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• Vidmakthållande kräver ökade resurser till underhåll

• Begränsat utrymme för investeringar

• Stora investeringar i infrastruktur löser inte 

klimatproblemen

• Val av åtgärder ska alltid göras utifrån 

kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet

Inriktningsunderlag – slutsatser
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Trafikverket och sjöfart

• Utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för alla trafikslag

• Skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt 
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem

• Samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de 
transportpolitiska målen. 

• Svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens 

uppgifter samt följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera 
forskning och innovation inom transportområdet. 

• Genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om statligt 
bidrag till svensk sjöfart
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Trafikverket och sjöfart

• Uppföljning och genomförande av Nationell transportplan 2014-2025
• Utredningsarbete av utpekade namngivna brister 

• Farledsutredningar; Luleå och Landsort-Södertälje

• Åtgärdsvalsstudier; Hargshamn, Vänersjöfarten och Horsstensleden
• Åtgärdsplanering för Nationell transportplan 2018-2029

• Pågående förberedelsearbete

• Gränssnitt
• Samhällsekonomi

• ASEK, kalkylvärden för sjöfart

• SEB, utveckling sjöfart

• Prognosmodell för godsvolymer för t.ex. hamnar
• Portfölj för sjöfartsforskning

• Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

• Transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T)
• Utpekande och precisering av riksintressen i transportsektorn

• Trafikavtal
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Tack!

Peter Bernström

peter.bernstrom@trafikverket.se

010-123 61 22

mailto:Peter.bernstrom@trafikverket.se

