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Uppdraget 

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för myndighetens 

medverkan i det regionala tillväxtarbetet under perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT).  

Motsvarande uppdrag har även lämnats till ett antal andra statliga myndigheter.  

Syftet med uppdraget är att skapa bättre förutsättningar för medverkan i det regionala 

tillväxtarbetet, bland annat genom en vidareutvecklad och bättre samverkan mellan myndigheter 

och aktörer med regionalt utvecklingsansvar. 

Av strategierna ska bland annat framgå inom vilka områden och frågor som myndigheten 

medverkar i det regionala tillväxtarbetet samt i vilka avseenden som regionala 

utvecklingsstrategier och prioriteringar beaktas. 

Strategierna ska även beskriva 

 hur Trafikverket avser att bidra till en utvecklad samverkan och dialog med regionalt 

utvecklingsansvariga aktörer, samt 

 hur Trafikverkets samverkan med andra nationella myndigheter utvecklas i förhållande 

till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. 

Trafikverket ska genomföra uppdraget med utgångspunkt från riksdagens beslut om de 

transportpolitiska målen och med beaktande av de ramar för verksamheten som beslutas av 

riksdag och regering. 

Denna rapport är Trafikverkets redovisning av uppdraget.   
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Från infrastrukturhållare till samhällsutvecklare  
– så bidrar vi till det regionala tillväxtarbetet  

En stor del av Trafikverkets verksamhet utförs på regional nivå och relaterar till eller innefattas i 

processer som hör till det regionala tillväxtarbetet. Trafikverkets verksamhet kan lätt kopplas till 

den strategiska prioriteringen Attraktiva miljöer, där Tillgänglighet genom transportsystemet 

är en delmängd. Verksamheten ger även förutsättningar att förverkliga övriga delar av den 

nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2014–2020.  

Vår regionala närvaro är en grund för att bidra till samhällsutvecklingen, och ger förutsättningar 

för att möta våra samarbetspartner på regional och lokal nivå i konstruktiv samverkan. Nyttan 

av Trafikverkets verksamhet kan dock bara realiseras i ett sammanhang. Detta understryker 

behovet av samverkan om hur samhällsutvecklingen bör ske och vilka åtgärder som bör 

genomföras. En samverkan där vi är en av många parter.  

Övergripande inriktning  

Utgångspunkten för Trafikverkets verksamhet är de transportpolitiska målen som riksdagen har 

beslutat. Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Vidare 

gäller bland annat att transportsystemet ska ge alla grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet.  

Redan i målen finns alltså ett tydligt samband mellan transportpolitiken och regional 

utveckling; ett väl fungerande transportsystem är en förutsättning för regional utveckling och 

tillväxt, som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar.  

 

  

Trafikverket utvecklar rollen som aktiv aktör i samhällsutvecklingen. Med det nya 

planeringssystem för transportinfrastruktur som infördes 2013 har perspektiven 

förskjutits och vidgats. Fokus ligger på värdeskapande processer och en ökad 

förståelse för vikten av samverkande åtgärder. 
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Trafikverkets verksamhetsidé är: ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och 

förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i 

hela Sverige.” Vi utvecklar och konkretiserar vår roll i samhällsutvecklingen fortlöpande, bland 

annat genom att förbättra förståelsen för hur vår verksamhet på bästa sätt kan bidra till 

samhällsutvecklingen.  

Som övergripande inriktning för hur Trafikverket ska bidra till hållbar regional utveckling ska 

vi:  

 ta en proaktiv roll i samhällsutvecklingen, och tydliggöra kopplingen mellan 

infrastruktur och andra funktioner på lokal, regional och nationell nivå  

 vara aktiva i samordningen mellan lokal, regional och nationell planering, och 

tydliggöra nationella prioriteringar och statens ansvar i transportsystemet 

 i samverkan med andra aktörer planera och skapa hållbara 

infrastrukturlösningar som bidrar till individens livskvalitet, samhällets tillväxt och 

regioners livskraft  

 tillhandahålla kunskap om transportsystemets tillstånd, funktion och nyttjande samt 

verka för utveckling och enhetlig tillämpning av modeller och metoder  

 medverka till värdeskapande dialog och utvecklade former för 

medfinansiering, som ger ökat inflytande för regionala aktörer, genererar större totala 

värden, leder till effektivare resursallokering och där nyttoutfall kopplas till ett finansiellt 

ansvar 

 i samverkan optimera användning av befintlig infrastruktur, och planera och leda 

trafiken på järnväg.  

Hållbar regional utveckling – en del av Trafikverkets verksamhet  

Det regionala utvecklingsarbetet är en integrerad del av Trafikverkets verksamhet. Inriktningen 

för hur vår medverkan i det regionala tillväxtarbetet bör utvecklas beskrivs därför i väsentlig 

utsträckning av hur inriktningen för hur vårt arbete i stort bedrivs och utvecklas, även om denna 

inriktning inte uttryckligen har utarbetats med utgångspunkt från den nationella strategin för 

regional tillväxt och dess prioriteringar. 

Delar av vår verksamhet har betydelse för transportsystemets funktion och utveckling, och ger 

därmed förutsättningar för regional tillväxt, utan att ha en utpräglad koppling till det regionala 

tillväxtarbetet som sådant. Det gäller exempelvis genomförande av byggprojekt eller den 

operativa driften av järnvägsanläggningen. Andra delar av verksamheten har en utpräglat 

regional dimension, inte minst planeringen av hur transportsystemet på bästa sätt ska utvecklas 

i samklang med samhället i övrigt.  

I denna rapport ges en kortfattad beskrivning av de delar av Trafikverkets verksamhet som vi 

bedömer har starkast koppling till det regionala tillväxtarbetet, tillsammans med resonemang 

om hur vi ser att verksamheten kan eller bör utvecklas.  
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Trafikverket behöver bland annat 

 stärka vår medverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden. Vår ambition är 

att spela en aktiv roll i de sammanhang där vår verksamhet kan vara en 

bidragande faktor till samhällets utveckling.  

 öka medverkan i de regionalt utvecklingsansvarigas arbete med regionala 

utvecklingsstrategier eller regionplaner i de frågor som direkt eller indirekt 

berör infrastrukturens utveckling eller nyttjande. 

 fokusera vårt arbete med den kommunala planeringsprocessen mot 

översiktsplanen, den viktigaste delen i den formella planeringsprocessen vad 

gäller strategiska och regionala frågor.  

 fortsatt förvalta och utveckla metodiken för åtgärdsvalsstudier. Vår avsikt är 

att sådana ska finnas som underlag till alla åtgärdsförslag som tas in i 

kommande åtgärdsplaner. 

 utveckla stödet till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och därmed 

bidra till att kollektivtrafikplaneringen blir integrerad med 

samhällsplaneringen.  

 utveckla värdeskapande dialog och medfinansiering som en etablerad praktik i 

planeringsprocessen. Detta kan bidra till att regionala och lokala perspektiv 

och prioriteringar integreras med den nationella planeringen. 

 förbättra och öka samsynen kring metoder för hur effekterna av olika typer av 

åtgärder i transportsystemet ska beräknas och redovisas. Det gäller både 

regionalekonomiska och samhällsekonomiska analyser. 

 utveckla praktiskt tillämpbara och kvalitetssäkrade metoder och verktyg för 

att kunna bryta ner socioekonomiska data från nationell till regional nivå, 

exempelvis kring befolkning, BNP och handel. 

 

Genom denna rapport får Trafikverket också ett underlag för att i vår egen organisation tydliggöra 

kopplingarna mellan vår verksamhet och det regionala tillväxtarbetet. 
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Vi planerar för hur samhällets infrastruktur ska 
utvecklas  

Stärkt medverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden  

Arbetet i samhällsplaneringens tidiga skeden är en viktig del i Trafikverkets strävan att vara en 

aktiv samhällsutvecklare. I de tidiga skedena är möjligheten större att hitta smarta och effektiva 

trafikslagsövergripande lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Trafikverket medverkar därför i en 

aktiv dialog med bland annat kommuner, regionala planupprättare och företrädare för 

näringslivet.  

Den tidiga dialogen ger förutsättningar att överbrygga lokala, regionala och nationella 

perspektiv och därmed samordna den planering som olika aktörer på olika nivåer ansvarar för. 

Samtidigt kan enskilda sakfrågor och sektorsfrågor samordnas, det vill säga att 

infrastrukturfrågor kan kopplas till andra sakområden såsom exempelvis arbetsmarknad eller 

utbildning. I många fall skapas en bättre samsyn mellan aktörerna och en tydligare integrering 

mellan bland annat trafik- och bebyggelseplaneringen. Med dialogerna påverkar vi 

samhällsplaneringens inriktning och innehåll, och i lika hög grad påverkas Trafikverkets 

verksamhet och planer.   

Exempel på dialoger där Trafikverket är en part rör stadsutvecklingsprojekt, attraktiv 

kollektivtrafik, gång- och cykelstråk, utformning av och förbättrad funktion för resecentrum, 

hamnar, flygplatser, terminaler och depåer. Initiativen till dialoger tas av såväl Trafikverket, 

som regionalt utvecklingsansvariga, kommuner med flera.  

Trafikverkets medarbetare på regional nivå är efterfrågade parter i dialoger, ofta i en 

utsträckning som överträffar våra resurser. Vi efterfrågas bland annat som experter på frågor 

med koppling till resor, transporter, infrastruktur, planeringsverktyg med mera. Behov och 

efterfrågan från våra regionala parter varierar mellan olika platser, bland annat som funktion av 

vilken kunskap och kompetens som aktörerna själva har om dessa frågor. Trafikverket kan i 

vissa sammanhang peka på vilka aspekter eller sakfrågor som kan behöva belysas, men 

utredningsarbete och analyser måste aktörerna själva genomföra.  

Begränsade resurser kräver prioriteringar och strukturerade former för samverkan. Trafikverket 

tecknar bland annat breda överenskommelser med flertalet växande kommuner i landet. 

Överenskommelserna styr upp formerna för hur samverkan mellan Trafikverket och 

kommunerna ska bedrivas. De bidrar också till en balanserad diskussion med fyrstegsprincipen 

som utgångspunkt. Inriktningen är att integrera trafik- och bebyggelseplanering, och den 

omfattar samtliga fyra trafikslag väg, bana, sjö och luft, när det är lämpligt. 

Överenskommelserna bidrar även till en gemensam bild över vilka nationella, regionala och 

lokala stråk i regionen som är viktigast för pendling, näringslivstransporter med mera. 

Vi avser att fortsatt stärka vår medverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden. Vår ambition är 

att spela en aktiv roll i de sammanhang där vår verksamhet kan vara en bidragande faktor till 

samhällets utveckling. Vår ambition är att bistå med stöd och dialog där det behövs, på ett sätt 

som ger likartade förutsättningar i alla län. Det innebär att Trafikverket även fortsatt kommer 

att precisera hur omfattning och fokus för vår medverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden 

ska prioriteras, och därmed vad andra aktörer kan förvänta sig från oss.  
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Strategiska inriktningsdokument för det regionala tillväxtarbetet 

En av de centrala processerna för det regionala tillväxtarbetet är arbetet med de regionala 

tillväxtstrategierna, RUS.  

Trafikverkets medverkan i dessa processer varierar över landet. I vissa län har vi aktivt deltagit i 

arbetet med att utarbeta eller revidera de regionala utvecklingsstrategierna, eller i 

förekommande fall regionplanerna. I andra län har medverkan emellertid varit begränsad eller 

endast bestått av att ge svar på formella remisser.  

RUS uttrycker i vissa fall tämligen övergripande målsättningar, och i många fall saknas rumsliga 

perspektiv. Vår uppfattning är att regionala utvecklingsstrategier som beaktar rumsliga 

dimensioner kan utgöra ett bättre ramverk och utgångspunkt för gemensamma diskussioner på 

regional nivå och därmed på ett värdefullt sätt bidra till det praktiska planeringsarbetet. Det 

finns en potential för att genom arbetet med de regionala utvecklingsstrategierna utöka 

samverkan och samordningen mellan den infrastrukturplanering som Trafikverket och regioner 

och län ansvarar för och den kommunala och regionala planeringen i övrigt.   

Infrastruktur är till sin natur gränsöverskridande. Strategiska diskussioner om tillgänglighet, 

transporter och infrastruktur kan därmed också ge incitament till samarbeten och samordning 

över de administrativa gränserna.  

Vår ambition är att medverka i de regionalt utvecklingsansvarigas arbete med regionala 

utvecklingsstrategier eller regionplaner i de frågor som direkt eller indirekt berör 

infrastrukturens utveckling eller nyttjande. Detta kan göras i exempelvis arbetsgrupper eller 

referensgrupper. En förutsättning är att Trafikverket är en efterfrågad part i denna typ av 

arbete.  

Översiktsplanering och annan formell planhantering  

Trafikverket svarar årligen på ett stort antal remisser på planer enligt plan- och bygglagen 

(PBL). Genom den formella planhanteringen bevakar Trafikverket att funktionaliteten för 

transportsystemet inte äventyras. Men planhanteringen är också ett verktyg för att bidra till en 

effektiv samhällsplanering i linje med de transportpolitiska målen. Trafikverkets ambition är 

emellertid att effektivisera planhanteringen för att överföra resurser från det formella 

remissförfarandet till den samverkan som äger rum i samhällsplaneringens tidiga skeden.  

Generellt medverkar vi i tämligen stor utsträckning i kommunernas arbete med sina 

översiktsplaner, och i eventuella tillägg till översiktsplanerna som rör infrastruktur. Planerna 

kan vara ett viktigt redskap för att få genomslag för frågor som rör infrastruktur i planeringen 

för den enskilda kommunens utveckling, men ger även ett utrymme att föra in strategiska 

perspektiv kopplade till tillgänglighet ur ett regionalt eller nationellt perspektiv.  

Översiktsplanen är den viktigaste delen för strategiska och regionala frågor i den formella 

planeringsprocessen. Trafikverkets ambition är att fokusera vårt arbete med den kommunala 

planeringsprocessen mot dessa planer. Även i detta sammanhang är målsättningen att komma 

in tidigt skede i dessa processer. 

Stöd i arbetet med trafikstrategier  

Trafikverket samarbetar med kommuner och stödjer dem i deras arbete med trafikstrategier. 

Strategierna tas fram enligt metoder som har utarbetats i projektet Trafik för en attraktiv stad 
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(Trast), och de ska ta ett helhetsgrepp över trafikfrågorna i relation till samhällsplaneringen i 

stort. Genom strategierna ges således en inriktning för hur trafiksystemet långsiktigt ska 

utvecklas i samverkan med markanvändning och övrig fysisk planering. 

Många utvecklingsfrågor som tidigare kunde hanteras av en enskild kommun, behöver idag 

hanteras i ett mellankommunalt eller regionalt sammanhang. Det avspeglas också i upplägg och 

innehåll för vissa av de trafikstrategier som vi medverkar i. År 2014 påbörjades exempelvis 

samverkan om en regional trafikstrategi med flera av kommunerna i Norrbottens län. Denna typ 

av samarbeten kan vara ett sätt att möta många utmaningar som rör den enskilda staden, men 

som även måste hanteras i ett större sammanhang. 

I samarbetena fångas brister och behov upp inom samtliga transportpolitiska mål, och de kan 

därmed bli utgångspunkter för fortsatt arbete, till exempel genomförande av åtgärdsvalsstudier. 

Trafikstrategierna kan även bidra till att knyta samman kommunernas översiktsplan, regionala 

utvecklingsstrategier och andra planeringsunderlag. Denna typ av strategier är därmed ett 

underlag att samlas kring i den samverkan som äger rum med Trafikverket. Vi ser gärna att 

kommuner och regionala planeringsaktörer arbetar med trafikstrategier i ökad utsträckning och 

är beredda att medverka i arbetet. 

Utveckling och tillämpning av åtgärdsvalsstudier  

Åtgärdsvalsstudier är en metodik för planeringens tidiga skeden och genomförs nu i allt större 

skala. Metoden är en tillämpning av den så kallade fyrstegsprincipen och syftar till att få till 

stånd en gemensam förståelse för de bakomliggande behov som kan ta sig uttryck i bland annat 

brister i tillgänglighet. Tillämpningen innebär att alla berörda aktörer gemensamt och 

förutsättningslöst tar ställning till behov eller brister som berör transportsystemet och de 

lämpligaste åtgärderna för att komma till rätta med problemen, oberoende vem som ansvarar 

för åtgärden. Därmed kan de mest kostnadseffektiva lösningarna identifieras.  

En åtgärdsvalsstudie är upplagd enligt fyra steg – initiera, förstå situationen, pröva tänkbara 

lösningar samt forma en inriktning och rekommendera åtgärder. Behoven kan relatera till 

exempelvis arbetsmarknadens funktion i en region. Men metodiken kan också tillämpas för att 

hitta lösningar för lokala behov eller problem, exempelvis kopplade till en enskild 

cirkulationsplats. Åtgärdsvalsstudierna kan betraktas som en arena där alla aktörer kan mötas 

kring en viss problemställning utifrån lokala, regionala och nationella perspektiv. Samtidigt kan 

samband mellan transportsystemets funktionalitet och regional utveckling tydliggöras. 

Studierna initieras många gånger gemensamt av flera aktörer varav Trafikverket är en. 

Åtgärdsvalsstudier har under 2014 genomförts om bland annat gods- och pendlingsstråk, 

stationsområden, godsterminaler, bostadsetableringar och gruvverksamheter. Behoven och de 

åtgärder som föreslås kan ha koppling till såväl tillgänglighetmålen som målen för 

trafiksäkerhet, miljö och hälsa.  

Åtgärdsvalsstudierna kan koppla till de enskilda aktörernas planeringsprocesser, inte minst den 

formella fysiska planeringen som styr kommunernas markanvändning. Åtgärdsvalsstudier som 

rör utvecklingen på regional nivå, exempelvis lösningar för att knyta samman orter i ett 

sammanhängande pendelstråk, kan ge underlag till bland annat kommunernas 

översiktsplanering. Studierna erbjuder inte bara en arena för olika perspektiv utan också en 

arena för att knyta samman, eller åtminstone synliggöra, olika planeringsprocesser som rör det 

regionala utvecklingsarbetet.  
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Trafikverket förvaltar och utvecklar metodiken kontinuerligt. Vår avsikt är att 

åtgärdsvalsstudier ska finnas som underlag till alla åtgärdsförslag som tas in i kommande 

åtgärdsplaner för transportsystemet. 

Samverkansfora och projekt på regional och nationell nivå  

Den generella utvecklingen i transportsektorn och i samhället i stort är ökade inslag av 

decentralisering, målstyrning, avreglering och utrymme för en mångfald aktörer. Detta 

understryker behovet av dialog, samtal i nätverk och samordning. Dessa behov tillgodoses ofta 

löpande med de aktörer som berörs. Trafikverket initierar och medverkar även i flera 

samverkansfora och projekt där regionala och nationella perspektiv inom olika sakområden 

möts.  

Exempel på grupperingar är bland annat de så kallade bärighetsgrupper som finns på både 

central och regional nivå. Ett syfte är samverka om transportbehov med näringslivet, inte minst 

på det kapillära vägnätet.  

Ett annat exempel på nationell nivå är gruppen för samverkan mellan myndigheter med fokus 

på det tematiska området tillgänglighet. Samverkansforumet initierades i samband med 

regeringens uppdrag att stärka det tvärsektoriella samarbetet, och bidra till den dåvarande 

nationella strategin för regional konkurrenskraft med mera för perioden 2007–2013. Ett av 

syftena med gruppen var och är att tydliggöra statens gemensamma roll. Trafikverket är 

sammankallande i gruppen.  

En kontaktyta mot näringslivet är de regionala godstransportråden, där både transportköpare 

och transportsäljare, regionförbund med flera är representerade. Råden utvecklar och stärker 

samarbetet mellan trafikslagen och fungerar som en länk i samarbetet mellan näringsliv, 

branschorganisationer och myndigheter. Sex regionala godstransportråd var verksamma i 

landet under 2014; Skåne och Blekinge, Småland, Östra Mellansverige, Norrbotten och 

Västerbotten, Mittsverige och Östergötland. Råden drivs gemensamt av de samarbetande 

parterna.  

På motsvarande sätt drivs även regionala persontransportråd. Dessa kan betraktas som 

regionala motsvarigheter till Trafikverkets nationella persontransportråd och till det 

branschgemensamma Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik, där Trafikverket 

medverkar. 

Vi prövar kontinuerligt vår medverkan och behovet av att initiera organiserad samverkan. Vår 

generella inriktning är att samverkansforum som är tänkta att hantera gemensamma 

utmaningar också ska drivas gemensamt av parterna. Trafikverket deltar även i 

utvecklingsprojekt och uppdrag som i många fall praktiskt implementerar samverkan där 

nationella, regionala och lokala perspektiv kan tas tillvara och samordnas.  

 

Exempel på utvecklingsprojekt 

Den attraktiva regionen är namnet på en satsning som praktiskt hanterar 

regionala utvecklingsfrågor och överbryggar nationella, regionala och lokala 

perspektiv. Projektet tar avstamp i Den goda staden och ska utveckla 

samspelet i planeringen av ett transportsystem som bidrar till regional 

utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet.  
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Sju pilotprojekt genomförs med en gemensam utgångspunkt: utvecklad 

infrastruktur är ett medel för lokal och regional utveckling och tillväxt, men 

infrastrukturfrågorna måste hanteras i ett större sammanhang. Projekten 

involverar kommunala och regionala aktörer, också över de administrativa 

regiongränserna.  

Flera frågor behandlas i det gemensamma arbetet: Vilka orter växer utöver 

huvudorten i en funktionell region? Vad gör att de växer? Vad spelar 

arbetsmarknad, arbetspendling, servicetillgänglighet för roll? Hur kan orterna 

komplettera varandra? Finns det förutsättningar för branschspecialisering 

genom orter som ingår i nätverk?  

Projektet genomförs av Trafikverket i samarbete med Boverket, Sveriges 

kommuner och landsting, Energimyndigheten, Tillväxtverket med flera.   

Ett annat exempel är Plattform för hållbar stadsutveckling, ett uppdrag 

som Trafikverket delar med Boverket, Naturvårdsverket, Statens 

energimyndighet och Tillväxtverket. Syftet är att öka kontakten mellan aktörer 

inom olika sektorer och nivåer, samt att fungera som processtöd för de 

regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Den 

samverkan som uppdraget lägger grund till kan förväntas bidra till att frågor 

inom Trafikverkets ansvarsområde som rör stadsutveckling bättre integreras 

med övrig samhällsplanering.  

 

Stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna  

Till Trafikverkets uppgifter hör att stödja de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Dessa 

myndigheter ansvarar för de regionala trafikförsörjningsprogram som bland annat fastställer 

målen för den regionala kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammen är därför centrala i 

relation till infrastrukturplaneringen, men också till andra utvecklingsfrågor som rör den 

regionala tillväxten, exempelvis bostadsförsörjning.  

Planering för kollektivtrafikens utveckling behöver kopplas till kommunala, regionala och 

nationella planeringsprocesser för bland annat infrastrukturens utveckling. I en del län är 

exempelvis utvecklingen av regional tågtrafik ett viktigt mål. Förutsättningar för sådan trafik är i 

vissa fall starkt beroende av utvecklad infrastruktur och av hur fjärr- och godstrafik prioriteras. 

Behovet av samordnade utvecklingsinsatser för infrastruktur och trafik understryker vikten av 

dialog, samsyn och samverkan mellan kollektivtrafikmyndighet, Trafikverket, 

länsplaneupprättare och andra planeringsansvariga.  

Trafikverkets regioner medverkar i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och stöd 

när de regionala trafikförsörjningsprogrammen utarbetas eller revideras. Genom dialogerna kan 

Trafikverket ge kunskapsstöd till myndigheterna, exempelvis om tillämpningen av 

fyrstegsprincipen. Samverkan med kollektivtrafikmyndigheterna ger också förutsättningar för 

att bevaka kopplingen till Trafikverkets planering, bland annat vad gäller kapacitetsfrågor och 

möjligheter till utbyggnader. 

Trafikverket medverkar även i arbetet med att ta fram en vägledning för upprättande av de 

regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammen. Arbetet görs inom Partnerssamverkan för 

förbättrad kollektivtrafik.  
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Genom att vara ett stöd för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna vill Trafikverket bidra till 

att kollektivtrafikplaneringen blir integrerad med samhällsplaneringen i övrigt. Därigenom vill 

vi även bidra till att de mål som formuleras av kollektivtrafikmyndigheten är realistiska och är 

baserade på fakta när vad gäller infrastrukturens förutsättningar. 

Inriktningsplanering, åtgärdsplanering och samverkan med 
länsplaneupprättarna 

Hur infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas styrs av de planer som Trafikverket, regioner 

och län tar fram enligt uppdrag från regeringen. Planeringen genomförs i cykler, som inleds 

med att ta fram ett inriktningsunderlag. Detta görs ungefär vart fjärde år. Underlaget ligger 

sedan till grund för regeringens infrastrukturproposition. Utgångspunkten är 

transportpolitikens mål, som övergripande syftar till att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringsliv i hela 

landet.  

Inriktningsplaneringen kan utformas olika. I föregående omgång var Kapacitetsutredningen 

(rapporterades 2012) det huvudsakliga underlaget till regeringens infrastrukturproposition. 

Därefter följer arbetet med den nationella plan som Trafikverket ansvarar för att ta fram och de 

länsplaner som varje region eller län ansvarar för. (Åtgärdsplaner fastställdes senast 2014, och 

avser 2014–2025.) 

Grunden för planeringen är den kontinuerliga dialog som förs mellan Trafikverket och övriga 

aktörer och intressenter på alla nivåer i samhället. Processerna som leder fram till den 

nationella och de regionala planerna har likheter och involverar till viss del samma aktörer.  

Den nationella planen är en förutsättning för de regionala planerna. Samtidigt är innehållet i 

både länsplaner och nationell plan resultatet av en kontinuerlig gemensam process där brister, 

behov och möjliga åtgärder identifieras. Planeringen kan således beskrivas som ett samspel 

mellan nationell och regional nivå, där de regionala prioriteringarna påverkar den nationella 

planen samtidigt som den nationella planen i sin tur bildar utgångspunkt för den regionala 

planeringen.  

Uppdragen till Trafikverket och regioner och län om att ta fram planerna ställer också specifika 

krav på att samverkan äger rum med relevanta parter under arbetets gång. I exempelvis 

uppdraget till Trafikverket att ta fram kapacitetsutredningen poängterar regeringen att 

fortlöpande dialog ska ske med berörda myndigheter, regionala och lokala företrädare, 

näringsliv med flera och att deras förutsättningar ska beaktas.  

Ansvaret för processen att ta fram länstransportplanerna ligger hos varje region eller län. 

Trafikverket har emellertid en viktig funktion i denna process, vilket regleras i Förordning 

(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Trafikverket ska bistå arbetet och 

tillhandhålla underlag, vilket bland annat innebär att vi ska ta fram analyser av de åtgärder som 

kan vara aktuella att inkludera i planen. Överväganden görs i ett samspel mellan Trafikverket, 

regioner och län med flera. 

Förslagen till länsplanerna tas således fram under ledning av regioner och län, men i nära 

samarbete med Trafikverket. När länsplanerna har fastställts är Trafikverkets uppgift att 

genomföra dessa. Länsplaneupprättarna är således inte enbart en av Trafikverket viktigaste 

samarbetspartner, utan också våra uppdragsgivare. Den nationella planen fastställs av 
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regeringen. Länsplanerna fastställs av respektive region eller län, efter det att regeringen har 

fattat beslut om de ekonomiska ramarna.  

Samverkan med länsplaneupprättarna är etablerad och Trafikverkets uppfattning är att den 

fungerar väl. Regionala prioriteringar beaktas i arbetet med åtgärdsplanerna och i de löpande 

processer som Trafikverket och regioner och län är involverade i. Trafikverket ser emellertid 

möjligheter att förbättra vissa av de underlag som kan ligga till grund för åtgärdsplaneringen. 

Det gäller bland annat systemövergripande analyser av funktionaliteten i transportsystemen på 

regional nivå. 

Regionala systemanalyser  

Länsstyrelser med ansvar för att upprätta länstransportplaner fick 2008 regeringens uppdrag 

att ta fram så kallade systemanalyser. De planupprättande självstyrelse- och 

samverkansorganen fick ta fram sådana analyser, men detta var inget krav. Samtidigt fick de 

dåvarande trafikmyndigheterna i uppdrag att ta fram en vägledning för hur analyserna skulle 

utformas.  

Den kapacitetsutredning som Trafikverket på regeringens uppdrag tog fram 2012 kan sägas 

utgöra en nationell systemanalys.  

Systemanalyserna ger möjlighet att identifiera brister i tillgänglighet till viktiga målpunkter, 

belysa kopplingen mellan transportsystemets utveckling och bostadsförsörjning, 

näringslivsutveckling, miljöutmaningar med mera. Ansatsen ger utrymme och incitament till 

samverkan över länsgränserna, och därmed förutsättningar för att gemensamt identifiera och 

analysera funktionella samband i områden som inte begränsas av administrativa gränser. 

I flera fall togs de regionala systemanalyserna fram i samarbete mellan angränsande län. Några 

län har också reviderat de ursprungliga analyserna. Arbetet med en reviderad systemanalys 

inom En bättre sits i Mälardalen är ett exempel.  

Sedan arbetet inför åtgärdsplaneringen 2010–2021 har mycket förändrats. Planeringsprocessen 

ser annorlunda ut, och ansatserna för att gemensamt formulera problembilder med mera har 

utvecklats. Inte minst har åtgärdsvalsstudier etablerats och dessa har i första hand fokus på 

funktionalitet snarare än åtgärder. En tendens i de tidigare systemanalyserna var att arbetet i 

vissa fall allt för snabbt fokuserade på åtgärder, snarare än den grundläggande analysen av 

gemensamma problem- och målbilder. Trafikverket har startat ett nu pågående 

forskningsprojekt som studerar erfarenheterna från det arbete som bedrivits och hur de 

regionala systemanalyserna kan nyttjas.  

En revidering av den ursprungliga vägledningen är därför motiverad, och Trafikverket är beredd 

att bedriva ett sådant arbete tillsammans med länsplaneupprättarna. Erfarenheter från de 

analyser som hittills gjorts och utvecklingen i övrigt kan därmed tas tillvara. För att öka 

möjligheten till samordning, framför allt mellan den regionala och nationella nivån, vore bland 

annat en mer likartad tillämpning av metoderna och en mer ensad struktur för redovisning av 

analyserna önskvärda. Ett uppdrag till planupprättare att ta fram aktualiserade regionala 

systemanalyser skulle kunna bidra till ett värdefullt underlag inför nästa åtgärdsplanering.  
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Samverkan kring finansiering av åtgärder  

Trafikverkets planering samspelar i hög grad med den ekonomiska och fysiska planering som 

kommuner och regioner ansvarar för. Enskilda planer kan påverka andra aktörers 

förutsättningar att nå sina mål. Samordnade och hållbara planer för tid, kostnad och utformning 

är därför viktiga. Hållbarheten stärks genom en tydlig samverkan mellan den kommunala och 

regionala planeringen och den statliga åtgärdsplaneringen. Att samverka och förhandla om 

finansieringen är i det sammanhanget ett medel för att planeringen i högre grad ska resultera i 

åtgärder som samspelar och skapar mervärden för de inblandade parterna.  

I samband med att de dåvarande trafikverken tog fram förslag till nationell plan för 

transportsystemet 2010–2021 prövades möjligheten till medfinansiering från olika intressenter 

av åtgärder i den statliga infrastrukturen. Detta var ett uppdrag från regeringen. Avsikten var att 

staten och andra aktörer skulle dela på finansieringen utifrån den nytta som åtgärden skulle ge 

de olika finansiärerna. 

Utgångspunkten för regional, kommunal och privat medfinansiering av investeringar i den 

statliga transportinfrastrukturen är de starka sambanden mellan transportsystemet och 

utvecklingen av regioner och näringsliv. 

Förbättrad tillgänglighet genom infrastruktur påverkar mark- och fastighetsvärden. Hur stora 

värdena blir påverkas bland annat av var vägarna eller järnvägarna förläggs, hur de utformas 

och var stationer kan byggas och utvecklas. På regional nivå har infrastruktur ett direkt 

samband med regional utveckling genom att bidra till ökad tillgänglighet mellan orter. Ny eller 

förbättrad infrastruktur kan ge större funktionella regioner, och därmed bättre möjligheter till 

hållbar regional tillväxt.   

Planeringen utgår från en grundläggande ansvarsfördelning mellan aktörerna. Men i ett 

planeringssammanhang där utgångspunkten är att finansiering bör stå i proportion till 

fördelningen av nytta förändras incitamenten och relationen mellan de inblandade parterna. 

Ansatsen stödjer ett förhållningssätt där berörda aktörer tar ett gemensamt ansvar för 

processen. En kommun eller region som medverkar i finansieringen av statlig infrastruktur har 

anledning att också inkludera och hitta lösningar som stödjer utvecklingen ur ett region- eller 

stadsutvecklingsperspektiv. De samverkande åtgärder som är föremål för planeringen blir 

därmed en gemensam angelägenhet.  

Trafikverket menar att möjligheten till medfinansiering skapar ett värdefullt samspel mellan de 

aktörer som är involverade i planeringen, och att detta kan bidra till att regionala och lokala 

perspektiv och prioriteringar integreras med den nationella planeringen. Ett flertal 

avsiktsförklaringar och avtal om medfinansiering har tagits fram tillsammans med kommuner 

och regioner. Ansatsen är att betrakta som en etablerad praktik, och vi menar att 

medfinansiering även fortsatt bör vara en utgångspunkt i kommande åtgärdsplaner. Kunskap 

om och principer för hur värdeökningar till följd av infrastrukturinvesteringar bör hanteras 

utvecklas för närvarande inom de nu pågående så kallade Sverigeförhandlingarna. 
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Sverigeförhandlingen  

Regeringen har utsett en utredare och förhandlare med uppdrag som ska 

arbeta fram ett förslag till utbyggnadsstrategi för nya stambanor mellan 

Stockholm och Göteborg/Malmö. Förhandlaren ska förhandla med berörda 

aktörer om anslutande spår och stationer där stambanorna kan komma att 

förläggas. Syftet är att öka tillgängligheten och förbättra bostadsförsörjning. 

Trafikverket ska bistå med utredningsresurser och underlag till 

förhandlingarna.  

Förhandlingarna innehåller exempel på flera av de utvecklingstendenser och 

potentiellt framgångsrika arbetssätt med koppling till det regionala 

utvecklingsarbetet som innefattar Trafikverket och vår verksamhet.  

Sverigeförhandlingen bygger på integrativa, värdeskapande förhandlingar, där 

fokus i första hand riktas mot de värden som samverkande investeringar kan 

ge, snarare än fördelning av kostnader för en i förväg given investering. 

Utgångspunkten är att de samverkande parterna bär ett gemensamt 

utvecklingsansvar. Det innebär att parterna kan påverka vilka lösningar som 

väljs, men också att medverkan innebär ett åtagande, även ekonomiskt.  

Det ekonomiska åtagandet, som exempelvis kan innefatta medfinansiering i 

statens anläggningar, baseras på vilka nyttor som åtgärderna innebär för 

parterna. Ökade markvärden är en av de faktorer som bestämmer storleken på 

nyttorna i det sammanhanget. En viktig del av arbetet är analysen av 

samhällsekonomiska och regionalekonomiska nyttor, och hur dessa fördelas. 

Inom ramen för Sverigeförhandlingen testas och utvecklas 

regionalekonomiska modeller. Utvecklingen av modeller som ger opartisk 

information om fördelning av nyttoutfall av olika handlingsalternativ är 

mycket betydelsefull. Strukturbildande investeringar kan ge stora nyttor, men 

innebär inte vinster för alla. Det väcker bland annat frågor om kompensation 

för dem som eventuellt förlorar på åtgärderna.  

Sverigeförhandlingen sammanfogar olika sakområden, och är samtidigt en 

arena där nationella, regionala och lokala perspektiv kan överbryggas. Det ger 

förutsättningar att samordna den nationella infrastrukturplaneringen, och den 

regionala och kommunala planeringen med utgångspunkt från ett gemensamt 

sammanhang.  
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Vi tar fram och analyserar data 

Planering på alla nivåer förutsätter kunskap om hur infrastrukturen, trafiken, socioekonomiska 

förhållanden med mera kan komma att utvecklas. Till Trafikverkets uppgifter hör att utveckla 

och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet 

och att ta fram och tillhandahålla trafikprognoser.  

Tillgången till dataunderlag kan generellt förbättras, och på så sätt effektivisera, förenkla och 

förbättra kvalitén i planeringen. Som ett led i ambitionen att öka tillgången till data har 

Trafikverket beslutat att tillhandahålla så kallade öppna data. Vi kommer gradvis att 

tillgängliggöra data om bland annat väg- och järnvägsanläggningen. Detta kan i förlängningen 

komma planerings- och utvecklingsansvariga på såväl regional som lokal nivå till nytta.  

Utvecklingen av kunskapsunderlag och modeller inom detta område kan ha koppling till och 

bidra till förbättrade förutsättningar för det regionala tillväxtarbetet. Det kan till exempel gälla 

utvecklingen av effektsamband för steg ett- och två-åtgärder enligt fyrstegsprincipen, eller 

utvecklingen av förenklade analysmodeller som gör snabbare analyser av fler objekt möjliga.  

Regionalekonomiska och samhällsekonomiska modeller 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det 

innebär att infrastrukturinvesteringars betydelse för regionalekonomisk utveckling är av 

intresse för planeringen av transportsystemet. Ett större fokus på regional planering innebär 

också högre krav på beslutsunderlag med regionalekonomisk inriktning. 

Åtgärder inom transportsektorn kan ge effekter på regional utveckling, exempelvis ändrade 

produktionsförutsättningar och produktionsvärden inom näringslivet, förändrad 

sysselsättningsgrad i lokala eller regionala arbetsmarknader eller förändrad lokalisering av 

befolkning och produktion. 

Scenarier och visioner för den regionala utvecklingen är viktiga för den regionala planeringen. 

Den förväntade framtida befolkningen, arbetskraft med mera i landet motsvarar emellertid inte 

summan av alla enskilda planer och visioner som tas fram på regional eller lokal nivå. 

Fördelningen av nationella resurser kräver således också nationella planeringsunderlag.  

Trafikverket har ambitionen att förbättra och öka samsynen om metoder för hur effekterna av 

olika typer av åtgärder i transportsystemet ska beräknas och redovisas. Det gäller både 

regionalekonomiska och samhällsekonomiska analyser. Regionalekonomiska modeller används 

för närvarande i Sverigeförhandlingarna (se ovan s. 16). Analyserna förväntas bidra till 

utvecklingen av dessa verktyg, och ge förbättrade förutsättningar för regionalekonomiska 

analyser på andra platser och för andra typer av åtgärder.   

Omvärldsdata – nedbrytning av socioekonomiska data 

Trafikverkets nationella trafikprognos används bland annat för att uppskatta den 

samhällsekonomiska nyttan av åtgärder i transportsystemet. Flera av de indata som krävs för att 

göra trafikprognoser är i sig prognoser. Det ställer höga krav på bland annat framtidsscenarier 

för bland annat befolkning, sysselsättning och produktion. Behov av sådana framtidsscenarier 

finns även på regional och lokal nivå, och Trafikverkets indata till den nationella 
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trafikprognosen kan utgöra en viktig utgångspunkt för systemanalyser eller andra regionala 

analyser och prognoser.  

Trafikverket gör en stor uppdatering av denna typ av indata ungefär vart fjärde år. Däremellan 

görs mindre justeringar i trafikprognosen, och känslighetsanalyser vid behov. Arbetet stäms av 

med andra myndigheter, bland annat Trafikanalys, Sjöfartsverket och Energimyndigheten. 

Viktiga underlag är regeringens långtidsutredning, Konjunkturinstitutets prognoser om 

ekonomisk utveckling, och SCB:s befolkningsprognoser. 

Trafikverkets prognoser över resande- och transportutveckling är inte alltid tillämpbara för 

strategiska inriktningsbeslut på regional nivå. Det beror på svårigheter att beräkna rimliga 

resandevolymer i enskilda geografiska områden och för vissa trafikslag. 

Trafikverkets ambition är att utveckla praktiskt tillämpbara och kvalitetssäkrade metoder och 

verktyg för att kunna bryta ner socioekonomiska data från nationell till regional nivå, 

exempelvis kring befolkning, BNP och handel. Det innefattar också möjligheten att göra 

känslighetsanalyser av olika utvecklingsscenarier.  
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Vi planerar trafiken på järnväg  

Trafikverket ansvarar för att fördela kapaciteten på och leda trafiken på det järnvägsnät som vi 

förvaltar. Utgångspunkten är att tillgodose alla marknadssegments behov och optimera 

användning av den befintliga infrastrukturen. Detta har betydelse för den regionala utvecklingen 

eftersom det direkt eller indirekt påverkar beslut om lokalisering av verksamheter, boende eller 

möjligheter att pendla till arbete och skola.  

Varje år tar Trafikverket fram en tågplan, som anger vilka person- och godståg som kan trafikera 

olika sträckor under det nästkommande året. Fördelningen baseras på de sökandes önskemål. För 

närvarande lämnas cirka 7 500 ansökningar om att köra tåg in. En ansökan kan avse att köra ett 

tåg en enda dag eller alla dagar under hela året.  

Eftersom utrymmet för antalet tåg är begränsat uppkommer konflikter mellan olika önskemål. I 

den kapacitetstilldelningsprocess som Trafikverket använder försöker vi lösa ut dessa konflikter 

genom samordning. Till stöd finns ett regelverk för hur de sökandes önskemål ska prioriteras när 

konflikter inte kan lösas i samförstånd. 

Principerna för hur kapaciteten ska fördelas anges i järnvägslagen. Trafikverket får ta ut avgifter 

och tillämpa prioriteringskriterier som medför en samhällsekonomiskt effektiv användning av 

infrastrukturen för att lösa eventuella konflikter. Trafikverket tillämpar idag 

prioriteringskriterier, som kontinuerligt utvecklas i dialog med de aktörer som trafikerar eller 

beställer trafik på järnväg.  

Kapaciteten på järnväg fördelas för ett år i taget. Det ger en begränsad planeringshorisont för 

tågtrafiken i förhållande till den planeringshorisont som gäller för utvecklingen av såväl 

infrastrukturen som bostäder och andra funktioner för vilka tillgängligheten skapas. Den 

nationella lagstiftningen och de EU-direktiv som lagen grundar sig på ger dock möjlighet att 

teckna så kallade ramavtal om infrastrukturkapacitet som är längre än den ettåriga 

tågplaneperioden. Genom sådana ramavtal kan kapaciteten säkras över längre tidsperioder, men 

då med mindre precisa tidsintervall än i den ettåriga planen.  

Trafikverket kan konstatera att många aktörer önskar mer stabila och långsiktiga förutsättningar 

för framtida trafikering. Detta gäller framför allt regionala aktörer som ser behov av ett stabilt 

utbud av regional persontrafik på järnväg över längre tidsperioder. Samtidigt har representanter 

för godstrafiken på järnväg varit allt från tveksamma till starkt negativa. 

För den regionala trafiken kan ramavtal ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar och därmed 

bidra till en utvecklad kollektivtrafik på järnväg. Kopplingen mellan den strategiska inriktningen i 

de regionala kollektivtrafikförsörjningsprogrammen och tågplanearbetet kan stärkas. Samtidigt 

kan förutsättningarna för långsiktiga beslut om fordonsinvesteringar förbättras.  

Trafikverkets samlade bedömning är att det finns behov av möjligheter att teckna ramavtal för 

infrastrukturkapacitet på järnväg som omfattar längre tidsperioder än den ettåriga 

tågplaneperioden. Sådana ramavtal tillämpas i bland annat Tyskland.  

År 2012 reviderades det EU-direktiv som reglerar villkoren för kapacitetstilldelningen på järnväg. 

För närvarande arbetar kommissionen med ett antal så kallade genomförande-akter, som bland 

annat ska ange tydligare villkor för hur ramavtal ska kunna tillämpas. Detta arbete ska slutföras 

under 2015.  
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Trafikverket har ambitionen att möta järnvägsmarknadens behov av såväl flexibilitet som 

stabilitet. Ramavtal kan vara ett viktigt verktyg för att Trafikverket ska kunna ge långsiktiga 

förutsättningar för trafikeringen. Modeller och processer för hur kapacitetstilldelningen ska göras 

behöver då utvecklas med hänsyn till de EU-regler som för närvarande utarbetas. 

Förutsättningarna för att kunna tillämpa ramavtal kommer även att kräva förändringar i den 

nationella lagstiftningen.    
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Vi underhåller statens vägar och järnvägar 

Medborgare och näringsliv i hela landet ska kunna lita på att den befintliga infrastrukturen 

fungerar. Om så inte är fallet är det svårt att bedriva ett regionalt tillväxtarbete. Målet för drift- 

och underhållsverksamheten är därför att säkra transportsystemets leveranser genom följande 

leveranskvaliteter: punktlighet, kapacitet, robusthet, användbarhet, säkerhet samt miljö och hälsa 

inom olika geografiska områden. Det är dock förenat med stora utmaningar eftersom behoven av 

transporter ökar varje år samtidigt som systemet åldras. Det finns dessutom ett uppdämt 

underhållsbehov inom järnvägen.  

Tillgängliga resurser räcker inte för att tillgodose alla förväntningar. I enlighet med fastställd 

nationell plan fokuserar Trafikverket på trafikintensiva områden såsom storstadsområden, 

godsstråk och stråk som binder samman regioner där åtgärder får störst påverkan på systemets 

leveranser. Underhållsinsatser som riktas mot mindre trafikintensiva vägar och banor baseras 

ofta på transportpolitiska prioriteringar, till exempel att transportsystemet ska bidra till ökad 

utvecklingskraft i hela landet. I dessa prioriteringar är samverkan med regionala företrädare 

nödvändiga. För att prioritera insatser för tung trafik på allmänna vägar, som är viktiga för det 

lokala och regionala näringslivet, håller vi samråd i så kallade bärighetsgrupper. I dessa grupper 

deltar även representanter för handelskammare och det lokala och regionala näringslivet.  
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Vi avtalar om kommersiellt olönsam interregional trafik 

En viktig förutsättning för det regionala tillväxtarbetet är kommunikationer med omvärlden. I 

delar av glest befolkade delar av landet är det en särskilt stor utmaning. Trafikverket har därför i 

uppdrag att avtala om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik, inklusive 

flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell 

drift. Vi ska även se till att det finns linjesjöfart till Gotland och flygtrafik mellan Östersund och 

Umeå. Trafikverket får även ingå avtal om transportpolitiskt motiverad internationell 

kollektivtrafik som inte upprätthålls i de regionala kollektivtrafikmyndigheternas regi och där det 

saknas förutsättningar för kommersiell drift. 

I utredningar om behovet av upphandlad trafik medverkar regionala planeringsorgan. Som grund 

för bedömning av behovet av upphandlad interregional trafik tillämpar Trafikverket en 

tillgänglighetsmodell som utarbetats och vidareutvecklas tillsammans med regionala företrädare 

och andra myndigheter.  

Trafikverkets målsättning är att upprätthålla ett basutbud av kollektiva interregionala 

persontransporter och så långt möjligt, med rimliga åtgärder, förbättra tillgängligheten till 

interregionala resmål för kommuner med stora tillgänglighetsbrister. 
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