
Gränsöverskridande 
planering
Ett kunskapsunderlag i den långsiktiga planeringen
Februari 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trafikverket 

Postadress: 781 89 Borlänge 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Gränsöverskridande planering – ett kunskapsunderlag i den långsiktiga planeringen 

Författare: Jimmy Grandin, med flera 

Kontaktperson: Jimmy Grandin, Nationell Planering 

Dokumentdatum: 2020-02-21 

Publikationsnummer 2020:048 

 

 

 



Innehåll 

 

1. INLEDNING ............................................................................................................ 1 

1.1. Syfte ............................................................................................................................ 1 

1.2. Avgränsning ................................................................................................................. 1 

2. GRÄNSÖVERSKRIDANDE PLANERING ......................................................... 2 

2.1. Transportplanering på EU-nivå .................................................................................... 2 
2.1.1. Stomnätskorridorerna (TEN-T) .................................................................................. 3 
2.1.2. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) ............................................................. 5 
2.1.3. ERTMS ....................................................................................................................... 5 
2.1.4. SERA-direktivet - Kapacitetsplanering i EU ............................................................... 5 

2.2. Järnvägsgodskorridoren ScanMed RFC ......................................................................... 6 

2.3. Nordisk gränsöverskridande planering......................................................................... 7 

2.4. Nordiskt myndighetssamarbete om transportplanering .............................................. 8 

2.5. Östersjöstrategin ......................................................................................................... 8 

2.6. Barentssamarbetet ...................................................................................................... 9 

2.7. Vad händer i våra grannländer? ................................................................................... 9 
2.7.1. Norge ........................................................................................................................ 9 
2.7.2. Finland .................................................................................................................... 10 
2.7.3. Danmark .................................................................................................................. 11 

 

 



1 
 

1. Inledning 

Trafikverket har inom ramen för den långsiktiga planeringen tagit fram ett antal kun-
skapsunderlag. Dessa beskriver viktiga utgångspunkter och centrala utmaningar för 
transportsystemet och den statliga infrastrukturen, och är tänkta att kunna användas för 
att diskutera långsiktiga inriktningar och satsningar och göra prioriteringar. Underlagen 
har tagits fram som en del i Trafikverkets löpande planeringsarbete. Inspiration och 
idéer har också hämtats från Transportplanering 2.01. Underlagen publiceras löpande 
under våren 2020 och omfattar områdena gapanalys; digitalisering; prognoser, scena-
rier och styrmedel; kompetensförsörjning och gränsöverskridande planering. 

De internationella resorna och transporterna har betydelse för hur det svenska trans-
portsystemet behöver utvecklas. Den gränsöverskridande planeringen blir allt viktigare 
europeisk och nordisk nivå. Inom EU är gränsöverskridande planering en viktig fråga. I 
Sverige fick Trafikverket i direktivet till framtagande av nationell plan uppdrag att belysa 
den nordiska dimensionen. Den gränsöverskridande planeringen är alltså en fråga som 
har kommit att få en allt ökande betydelse.  

Samverkan på global nivå, inom ramen för EU och med Sveriges grannländer, är viktig 
för att kunna förutse vilka utvecklingsbehov som kan komma att uppstå i framtiden och 
för att kunna utveckla planeringen för att integrera de gränsöverskridande och internat-
ionella aspekterna. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur det svenska transportsystemet och plane-
ringen av det påverkas av internationella resor och transporter. Rapporten syftar också 
till att ge en övergripande beskrivning av vad som sker i våra grannländer i Norden samt 
redogöra för några av de olika samarbeten och initiativ som finns i den internationella 
aspekten. 

1.2. Avgränsning 

Denna rapport är på intet sätt heltäckande utan ska ses som en utblick i vad som sker i 
vår omvärld just nu och hur det påverkar svensk transportplanering.   

                                                           
1 Transportplanering 2.0. En åtgärd initierad av Miljömålsrådet. Trafikverket 2018:227 
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2. Gränsöverskridande planering  

De internationella resorna och transporterna har betydelse för hur det svenska trans-
portsystemet behöver utvecklas. Samverkan på global nivå, inom ramen för EU och med 
Sveriges grannländer är viktigt för att kunna förutse vilka utvecklingsbehov som kan 
komma att uppstå i framtiden och för att kunna utveckla planeringen för att integrera de 
gränsöverskridande och internationella aspekterna. I denna rapport beskrivs övergri-
pande vad som händer inom ramen för Europeiska unionen och i Sveriges nordiska 
grannländer. 

2.1. Transportplanering på EU-nivå 

I december 2013 fastställdes en ny transportpolitik för EU2 (i den så kallade TEN-T-för-
ordningen). Under år 2019 har EU-kommissionen påbörjat en omfattande översyn av  
förordningen. Man ska bland annat utvärdera hur långt man har kommit med genomfö-
randet, hur passagerar- och godstrafikflödena har förändrats, hur de nationella 
investeringarna i nationell transportinfrastruktur har utvecklats och vilka ändringar som 
krävs i förordningen. Översynen görs mot bakgrund av nya och omfattande ekonomiska, 
politiska och tekniska utmaningar och samhällsutmaningar som identifierats. En revide-
rad TEN-T-förordning beräknas vara klar 2023. 

Syftet med TEN-T-förordningen är att få medlemsstaternas transportsystem att hänga 
samman på ett bättre sätt, eliminera flaskhalsar och att minska tekniska barriärer, ex-
empelvis skilda standarder för järnvägstrafik. Målen för det transeuropeiska 
transportnätet ligger väl i linje med de svenska transportpolitiska målen, men under-
stryker ytterligare den europeiska och gränsöverskridande dimensionen.  

TEN-T-nätet omfattar infrastrukturen för alla trafikslag – väg, järnväg, flyg, sjöfart in-
klusive inre vattenvägar samt multimodala kopplingar mellan trafikslagen. Det 
multimodala TEN-T-nätet ska möjliggöra hållbara och säkra transporter med hög kvali-
tet för alla trafikslag samt bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Det utpekade 
TEN-T-nätet består av ett övergripande nät (Comprehensive Network) och som en del av 
detta definieras stomnätet (Core Network), med de viktigaste knutpunkterna och förbin-
delserna.  

TEN-T-förordningen definierar också krav för infrastrukturen, med tydliga målår: år 
2030 för stomnätet och år 2050 för hela TEN-T-nätet. Sverige har åtagit sig att utveckla 
nätet och genomföra lämpliga åtgärder så att nätet uppfyller förordningens riktlinjer un-
der förutsättning att det ryms inom tillgängliga ekonomiska resurser. 

Exempel på krav för stomnätet (målår 2030): 

 järnväg: ERTMS, godsbanor (22,5 tons axellast, linjehastighet 100 km/h, möj-
lighet till trafik med 740 meter långa tåg)  

 inre vattenvägar med hamnar: djupgående och brohöjd, alternativa drivmedel 

                                                           
2 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeu-
ropeiska transportnätet (TEN-T) 
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 vägar: genomförande av direktiv för trafiksäkerhet, tunnelsäkerhet och ITS, al-
ternativa drivmedel, motorväg eller motortrafikled, rastplatser på motorvägar 
(minst var tionde mil) 

 kusthamnar: utrustning för avfallshantering och lastrester enligt direktiv, e-
tjänster för sjöfart, alternativa drivmedel  

 flyg: trafikledning enligt förordningar, alternativa drivmedel 

 multimodala informationssystem för både gods- och persontrafik. 

Kraven bidrar generellt till en förbättrad funktion i transportsystemet. Det är dock vik-
tigt att notera att undantag kan medges av EU-kommissionen för några av kraven ovan 
om åtgärden inte kan motiveras samhällsekonomiskt. Det gäller exempelvis för lågtrafi-
kerade delar av stomnätet för väg. Här har Sverige planerat att begära undantag från 
kravet på motorväg eller motortrafikled med argumentet att det inte är samhällsekono-
miskt motiverat. 

Områden som bör beaktas inom ramen för kommande planering utifrån TEN-kraven är 
bland annat åtgärder för att möjliggöra trafik med längre godståg med högre hastighet, 
införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till alternativa drivmedel samt tillgång till 
rastplatser på motorvägar med en lämplig skydds- och säkerhetsnivå. Det kvarstår en 
del oklarheter på EU-nivå hur vissa av infrastrukturkraven ska definieras i detalj. Trafik-
verket kommer noga att följa utvecklingen och när/om kraven definieras mer precist kan 
de inarbetas i transportplaneringen. 

När det gäller nya banor finns såväl Norrbotniabanan som ny stambana Stockholm–Gö-
teborg/Malmö angiven som planerad infrastruktur i förordningen. Enligt principerna i 
förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av finansiella beslut på nationell 
nivå. Det innebär att det inte är förordningen som styr tidpunkten för genomförandet av 
dessa nya banor, även om medlemsstaterna har åtagit sig att sträva efter att slutföra ar-
betet vid målåren. 

2.1.1. Stomnätskorridorerna (TEN-T) 

För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling har det, i enlighet med 
förordningen, inrättats så kallade stomnätskorridorer inom EU och grannländerna. Det 
finns också två ”horisontella” koordineringsområden som täcker hela unionen, ERTMS 
och Motorways of the Sea. Stomnätskorridorerna omfattar de viktigaste långdistansflö-
dena i stomnätet och syftar särskilt till att förbättra gränsöverskridande förbindelser.  
Viktiga utgångspunkter för den samordnande gränsöverskridande utvecklingen är mo-
dal integrering, interoperabilitet och samordnad utbyggnad av infrastruktur särskilt i 
gränsöverskridande relationer.  

Sverige ingår i korridoren Skandinavien–Medelhavet, ERTMS och Motorways of the 
Sea. Trafikverket deltar aktivt i arbetet med stomnätskorridoren som leds av den euro-
peiske koordinatorn Pat Cox som är utsedd av EU-kommissionen. Koordinatorn för 
stomnätskorridoren ska enligt förordningen ta fram en så kallad Arbetsplan (Work plan) 
för korridoren  som efter godkännande från berörda medlemsstater ska överlämnas för 
kännedom till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Det har sedan förord-
ningen trädde i kraft tagits fram successivt utvecklade upplagor av koordinatorns 
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arbetsplan för korridoren. De tre första färdigställdes 2015, 2016 respektive 2018 3, den 
fjärde upplagan kommer att färdigställas under 2019 och nästa planeras vara klar 2021. 
Arbetsplanen ska bland annat innehålla en beskrivning av korridoren, hur väl målen 
uppfylls samt analyser av åtgärder på korridoren. 

Sedan arbetet med stomnätskorridorerna startade år 2014 har arbetsplanerna utvecklats 
steg för steg och i den senaste upplagan av planen skriver koordinatorn att de viktigaste 
utmaningarna nu bland annat ligger inom områdena klimat, utfasning av fossila bräns-
len, klimatanpassning av infrastrukturen, digitalisering samt förbättrad 
driftskompatibilitet och effektivitet för gränsöverskridande järnvägstrafik. 

 

Karta 2. Multimodala stomnätskorridorer i EU 

 

Den nu (2020) pågående förhandlingen av EUs budget innefattar också justeringar i 
stomnätskorridorernas omfattning. Om det nu överenskomna förslaget beslutas innebär 
det att stomnätskorridoren Skandinavien Medelhavet kommer förlängas till från Örebro 
och Stockholm via Umeå och Luleå till Narvik (i Norge) och Uleåborg (i Finland). Dessu-
tom föreslås korridoren Nordsjön-Östersjön förlängas från Helsingfors till Luleå. Det 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/scandinavian-mediterranean_en 
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innebär att korridorerna kommer att överlappa varandra vid Tornio-Haparanda. I Dan-
mark innefattar förslaget en förlängning till Hirtshals/Fredrikshamn. Det är värt att 
notera att stomnätskorridorerna har samma målår som stomnätet, det vill säga år 2030. 

2.1.2. Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) 

För att stötta utvecklingen av de delar av nätet som ingår i de transeuropeiska transport-
näten (TEN-T) har EU för perioden 2021-2027 föreslagit att 30,6 miljarder euro ska 
riktas inom transportområdet i Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). En stor del 
av dessa medel föreslås medfinansiera åtgärder inom stomnätskorridorerna. Exempel på 
åtgärder kan vara planering och byggnation av infrastrukturprojekt inklusive ERTMS 
men också åtgärder inom ITS, alternativa drivmedel (till exempel elvägar) samt också 
inom sjöfartssektorn. En stor del av detta belopp (6,5 miljarder euro) avser åtgärder 
inom området militär mobilitet. 

2.1.3. ERTMS 

Nuvarande signalsystem är föråldrat och behöver bytas ut. Redan år 2025 beräknas 
cirka 25 procent av ställverken ha passerat sin tekniska livslängd. Trafikverket moderni-
serar därför anläggningen och installerar samtidigt det EU-gemensamma 
tågskyddssystemet ERTMS. Den främsta nyttan är att järnvägens signalsystem rustas 
upp och kopplas upp samt kommer att utgöra en plattform för fortsatt digitalisering av 
järnvägssystemet. Bytet av tågsskyddssystem till den Europeiska standarden innebär att 
en av de största barriärerna för gränsöverskridande trafik reduceras. 

Enligt TEN-förordningen ska ERTMS vara infört på hela stomnätet senast 2030. Trafik-
verket driver införandet av ERTMS i Sverige i nära samarbete med branschen samt 
verkar för en god samordning med våra grannländer. Utbyggnaden av det nya signalsy-
stemet fortsätter mellan 2018 och 2029 på bland annat Malmbanan och ScanMed Öst 
och Väst4, inklusive sträckan mellan Stockholm och Malmö5.  

Vid införandet i Sverige prioriteras i tidsordning de anläggningar som är äldst och i 
störst behov av modernisering. Samtidigt tas hänsyn till behovet av reservdelar som kan 
frigöras och användas för underhåll på andra banor. På så sätt blir det möjligt att hålla 
äldre signalanläggningar i skick under en övergångsperiod, till dess att de skiftats till 
ERTMS. År 2035 ska enligt Trafikverkets planering hela Sveriges järnväg ha skiftat till 
det nya signalsystemet. Riksdagen har beslutat att all reinvestering på järnväg ska följa 
EU:s krav redan i dag och enligt de tekniska specifikationerna för driftkompatibilitet 
(TSD) ska ERTMS införas. 

2.1.4. SERA-direktivet - Kapacitetsplanering i EU 

Den europeiska organisationen RailNetEurope (RNE) har sedan 2014 tillsammans med 
Forum Train Europe (FTE) och med stöd av European Rail Freight Association (ERFA) 
utvecklat ett förslag om en ny europeisk kapacitetstilldelningsprocess ”Redesign of the 
international Timetable Process”(TTR). Denna process ska bättre möta den avreglerade 

                                                           
4 Del av ScanMed RFC 
5 Se Införandeplan för ERTMS 2015-2025, www.trafikverket.se  
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järnvägsbranschens (person- och godstrafik) behov när det kommer till kapacitetstilldel-
ning.  

TTR syftar till att modernisera och harmonisera kapacitetstilldelning både på ett nation-
ellt plan och över landsgränser samt nyttja befintlig infrastruktur mer effektivt. 
Förslaget som förväntas vara fullt implementerat till tågplan 2025 godkändes av RNE:s 
generalförsamling i december 2018 och stöds även av EU-kommissionen som genom 
förändringarna i SERA-direktivet (EU 2012/34) bilaga VII(EU 2017/2075) legalt möjlig-
gjorde de första stegen mot en ny process. SERA-direktivet är det EU-direktiv som bland 
annat reglerar hur kapacitetstilldelning och restriktioner i kapaciteten ska utföras.  

Direktivet ska ge internationell godstrafik effektivare möjligheter att köra trafik genom 
Europa. Direktivet ställer krav på att infrastrukturförvaltarna samordnar de kapacitets-
restriktioner som är nödvändiga, exempelvis åtgärder för att underhålla 
järnvägsanläggningen. Det i sin tur ställer krav på att restriktioner som har stor påver-
kan på kapaciteten för tågtrafiken också ska samrådas med järnvägsföretag i mycket god 
tid innan restriktionerna träder i kraft. 

2.2. Järnvägsgodskorridoren ScanMed RFC 

ScanMed RFC är Europas längsta godskorridor och är en av elva korri-
dorer i Europa som har till syfte att öka järnvägens marknadsandel. För 
att nå syftet krävs tillgång till stabil, långsiktig samt attraktiv kapacitet 
som är pålitlig och enkel att använda. Det finns ett brett samarbete 
mellan berörda intressenter för att utveckla och förbättra möjlighet-
erna att transportera gods bland annat genom att erbjuda förplanerade 
godstågslägen, minska tekniska barriärer, harmonisera störningshan-
tering, identifiera kundbehov samt uppmärksamma gap i 
investeringsplaner utifrån ett internationellt transportflödesbehov. 

I samarbetet sker också en koordinering av större arbeten för att mini-
mera störningar samt en årlig kvalitetsuppföljning och 
kundnöjdhetsundersökning. Korridoren har också etablerat rådgivande 
grupper för järnvägsföretag och terminaler som möts två gånger per år. 
Deltagarna i dessa grupper har pekats ut av branschen i respektive 
land, som då har möjlighet att bidra till utvecklingen av korridoren.  

Inom ScanMed-korridoren pågår ett samarbete mellan medlemsstater 
och infrastrukturförvaltare längs korridoren, som berör tåglägestilldel-
ning och tidtabeller.  

Samarbetet innebär att järnvägsföretag längs korridoren erbjuds: 

 förplanerade tåglägen genom hela korridoren (”kanaler”) inför 
den årliga tidtabellen  

 möjlighet att snabbt få kapacitet i innevarande tidtabell  

 löpande on-line-information om var tåget är.  

                                                                                                  Karta 3. Järnvägsgodskorridoren ScanMed RFC 
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2.3. Nordisk gränsöverskridande planering  

I planeringen av de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mel-
lan myndigheterna på ömse sidor om gränsen. Åtgärdsvalsstudier, i den form som 
tillämpats sedan 2012, har genomförts på de flesta stråk mellan Sverige och grannlän-
derna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av gränserna liksom berörda delar av 
näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna. Resultaten av dessa samarbeten 
utgör underlag för planen och föreslagna åtgärder kan värderas och prioriteras tillsam-
mans.  

I figuren nedan ses genomförda och pågående gränsöverskridande studier. Flertalet är 
åtgärdsvalsstudier eller motsvarande. Det har också påbörjats ett gränsöverskridande 
samarbete som syftar till att skapa en gemensam nordisk utrikestransportmodell. Detta 
samarbete syftar också till att utbyta data och statistik för planeringstillämpningar. 
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Karta 4: Karta över pågående eller avslutade studier med gränsöverskridande inslag. 

 

1. Haparanda-Torneå, 2015 
2. Jäämenraata Arctic Railway, 2018 
3. Åtgärdsval Kapacitetsåtgärder Malmbanan och Ofotbanen, 2012 
4. Dobbeltspor på Ofotbanen, 2013 
5. Fördjupad åtgärdsvalsstudie Malmbanan, dubbelspår Kiruna- Riksgränsen, 2015 
6. Studie över E12 stråket Mo i Rana - Umeå - Helsingfors, med fokus på delen genom 

Sverige, 2016 
7. Åtgärdsvalsstudie Mittstråket, Sundsvall–Östersund (–Trondheim), 2014 
8. Åtgärdsvalsstudie stråket Stockholm-Oslo, 2017 
9. KVU Kongsvingerbanan, pågår 
10. Oslo–Göteborg, Utvikling av jernbanen i korridoren, 2016 
11. Prognoser och kapacitet för resande och transporter över Öresund, 2017 
12. Strategisk analys av en ny fast förbindelse Helsingör-Helsingborg, pågår 
13. Systemanalys Sydostlänken (del av järnvägsutredning), 2013 
14. Malmö-Hamburg godståg 835 meter 
15. Nordiskt prognossamarbete, pågår 

2.4. Nordiskt myndighetssamarbete om transportplanering  

Trafikverket initierade under våren 2017 ett forum mellan de nordiska myndigheterna 
Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Väylä (f.d. Liikennevirasto) i Finland, 
Jernbanedirektoratet och Statens Vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige. Samar-
betet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i 
gränsöverskridande relationer. Dessutom är avsikten att kunna informera om och disku-
tera respektive myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner 
(framför allt väg, järnväg och sjöfartens landanslutningar) speciellt avseende gränsöver-
skridande transport- och reserelationer. Syftet är också att bidra till utveckling av 
planeringsanalys i tidiga skeden för gränsöverskridande åtgärder. 

Forumet har regelbundna möten med värdefulla bidrag från alla representanter. Inform-
ationsutbytet och diskussionerna bidrar i hög grad till förståelsen både likheter och 
skillnader i transportplaneringens förutsättningar i de nordiska länderna. Forumet 
skapar också en viktig kontaktpunkt och ingång för att kunna initiera viktiga samarbeten 
på andra nivåer i myndigheterna. Alla myndigheter bidrar till underlagen i de nationella 
transportplanerna i respektive land och det är naturligtvis en styrka att det finns en eta-
blerad arena för en löpande dialog mellan myndigheterna för att öka graden av 
samordning i den nordiska transportplaneringen. 

Ovanstående ligger väl i linje med propositionen ”Infrastruktur för framtiden” (Prop. 
2016/17:21). Enligt den bör ”utvecklingen av gräns-överskridande transportinfrastruk-
tur främja både person- och godstransporter och alla trafikslag, och ingå i den löpande 
dialogen mellan ländernas regeringar samt i det fortsatta myndighetssamarbetet.”. 

2.5. Östersjöstrategin 

EU:s strategi för Östersjöregionen, den så kallade ”Östersjöstrategin”, har funnits sedan 
2009. Arbetet med strategin ska bidra till målen om att rädda havsmiljön, länka sam-
man regionen samt öka välståndet. Syftet med en gemensam strategi är att samordna 
policy och sprida kunskap mellan medlemsländerna. Exempel på åtgärder är att 

 bidra till att förbättra interna och externa transportförbindelser genom att sam-
ordna policy kring viktiga infrastrukturprojekt  
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 möjliggöra erfarenhetsbyte kring planering och genomförande av infrastruktur-
projekt i regionen 

 utveckla smartare transportlösningar genom att stödja innovativa projekt där 
flera länder deltar 

 hitta och samordna nya lösningar för ”intelligenta” transportsystem (ITS)  

Kontaktnätet mellan medlemsstater behöver stärkas, utökas och vidareutvecklas. Ett 
ökat och fördjupat samarbete med Östersjöländerna är angeläget. Trafikverket kan bidra 
till strategins mål genom att driva och delta i relevanta landsöverskridande projekt och 
nätverk. Arbetet med strategin förväntas också bli alltmer integrerat i Trafikverkets ar-
bete och bidra till att uppfylla de transportpolitiska målen. 

2.6. Barentssamarbetet 

Det officiella samarbetet i Barentsregionen har pågått sedan den 11 januari 1993 då utri-
kesministrarna i berörda länder; Sverige, Norge, Finland och Ryssland samt en 
representant för EU-kommissionen träffades och undertecknade den så kallade Kirke-
nesdeklarationen. Syftet med samarbetet är att bland annat säkra stabilitet och 
utveckling i regionen och i Europa i sin helhet. För att uppnå detta har särskilt viktiga 
samarbetsområden pekats ut: Miljö, ekonomi, vetenskap, teknik, regional infrastruktur, 
kommunikationer, kultur och turism. 

I den nationella godstransportstrategin skriver regeringen: Sverige bör även fortsatt vara 
en aktiv part i Barentssamarbetet, Barents Euro Arktiska-rådet och Barents Regionala 
råd, inte minst eftersom området har betydelse för framtida godstransporter. 

Genom Sveriges deltagande i Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA) som ligger 
under Barents Euro-Arctic Council sker ett samarbete med Barents Joint Transport 
Plan. Den har som syfte att identifiera flaskhalsar och föreslå åtgärder och förbättringar 
i gränsöverskridande transportsystemet i Barentsregionen. Planen har reviderats under 
2015, 2016 och en senaste version 2019. Planen pekar ut övergripande gränsöverskri-
dande korridorer där gemensamma och samordnade insatser bör göras för att 
sammantaget förbättra transportsystemet i regionen. Dokumentet tar upp alla trafikslag 
och har tillämpat fyrstegsprincipen. 

2.7. Vad händer i våra grannländer? 

I detta avsnitt beskrivs några av alla de aktiviteter som pågår i våra grannländer och som 
har påverkan på den gränsöverskridande trafiken. 

2.7.1. Norge 

I den gällande norska transportplanen för 2018-2029 är tre huvudmål att förbättra 
framkomligheten för personer och gods i hela landet, reducera antalet trafikrelaterade 
olyckor samt reducera utsläppen av växthusgaser. I planen pekas flera nationella trans-
portkorridorer ut med kopplingar till Sverige: 
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 Oslo – Svinesund/Kornsjö: Här sker utbyggnad av järnvägen söder om Oslo 
med både Follobanen och fortsättningen ut på Östfoldbanen. Det är ett på-
gående projekt och förväntas vara färdigställt till Halden till 2034 vilket då 
innebär dubbelspår på hela sträckan. 

 Trondheim – Bodö (med kopplingar till svenska gränsen): I denna korridor ge-
nomförs åtgärder på E6. På järnvägen planeras förbättringar genom 
modernisering och elektrifiering på Nordlandsbanen (Trondheim-Steinkjer) och 
Meråkerbanen (Hell-Storlien). Ny flygplats planeras i Mo i Rana. 

 Bodö – Narvik - Tromsö – Kirkenes (med kopplingar till svenska gränsen): 
Stora förbättringsprojekt på både E6, E8, E10 och Rv85.  Förutom åtgärder vid 
flaskhalsar och reducerade restider ingår bland annat tunnelarbeten och skred-
säkring. 

Det definieras även internationella transportkorridorer med koppling till Sverige: 

 Östlandsområdet – Sydsverige, Danmark, länderna kring Östersjön och vidare 
till kontinenten: Järnvägssträckan genom Sverige ingår i stomnätskorridoren 
och järnvägsgodskorridoren, ScanMed. Lastbilsandelen på E6 är hög, något som 
väckt frågor på politisk nivå i Norge kring möjligheten att flytta över långväga 
godstransporter från väg till järnväg för att reducera ett utsläpp av växthusgaser 
och minska trängsel i städerna. 

 Östlandsområdet – Sverige, Finland, Baltikum och Ryssland: Järnvägen, i det 
här fallet Kongsvingerbanan/Värmlandsbanan, är hårt belastad kapacitetsmäss-
igt. Där pågår utredningar på både norsk och svensk sida. På vägsidan finns 
åtgärder på svensk sida planerade kopplat till framför allt trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

 Mittnorge – Mittsverige och Finland: Åtgärder, bland annat elektrifiering, plan-
eras på Meråkerbanan. 

 Nordnorge – Nordsverige, Finland och Ryssland: På Ofotbanen och Malmbanan 
pågår arbete för ökad kapacitet och förlängda mötesstationer. För Ofotbanens 
del pågår en konsekvensutredning (KU) för dubbelspår och på Malmbanan på-
går framtagande av järnvägsplaner för dubbelspår på delar av sträckan mellan 
Kiruna och Riksgränsen. 

Det pågår också en KVU (Konceptvalgsutredning) för Kongsvingerbanen som ansluter 
till Värmlandsbanan vid Charlottenberg på svensk sida. Denna förväntas vara klar vå-
ren/sommaren 2020. 

2.7.2. Finland 

I Finland har beslut fattats om att ta fram en riksomfattande trafiksystemplan för peri-
oden 2020-2031. Det blir den första i sitt slag i Finland och avsikten är att den ska 
lanseras under våren 2020. 
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För järnvägsnätet har den finska regeringen beslutat att banavsnittet Kemi-Laurila-Ha-
paranda ska elektrifieras och utredningen för detta har påbörjats i samarbete mellan 
Finland och Sverige. En sådan åtgärd skulle ge eldrift på hela Uleåborg-Torneå-banan 
och anslutas till det elektrifierade svenska järnvägsnätet. Den idag enda fasta järnvägs-
förbindelsen mellan Sverige och Finland är just mellan Haparanda och Torneå och en 
elektrifiering anses förbättra konkurrenskraften för järnvägstransporter mellan Sverige 
och Finland samt öppna upp en förbindelse via norra Sverige till Europa och Ishavet. 
Dock kvarstår skillnader i spårvidd mellan länderna. 

På Rv4 mellan Uleåborg och Kemi pågår ett vägprojekt som kommer höja trafiksäker-
heten men också förbättra tillgängligheten genom ökad kapacitet. Det kommer gagna 
både person- och godstrafiken i stråket som är med i TEN-T och räknas till norra Fin-
lands viktigaste trafikförbindelse. 

E8 löper längs med den svensk-finska gränsen och där pågår ett projekt som ska för-
bättra driftsäkerheten för godstransporter samt öka trafiksäkerheten. Rv21 och E8 löper 
parallellt i Muonio där ett vägavsnitt fungerar som testområde för intelligent trafik i ett 
projekt som kallas Smartvägen Aurora. 

Vad gäller godstrafik på väg har Finland sedan en tid tillbaka ett utpekat vägnät för 76 
tons bruttovikt samt beslut om 34,5 meter fordonslängd. I det utpekade vägnätet finns 
flera restriktioner, till exempel på grund av broar som inte klarar kraven för bärighet. 

Färjetrafiken över Kvarken mellan Umeå och Vasa utvecklas med ett nytt fordon våren 
2021.  

2.7.3. Danmark 

I Danmark pågår förberedelser inför byggandet av en fast förbindelse för järnväg och 
väg mellan Danmark och Tyskland, den så kallade Fehmarn Belt-tunneln. Den förväntas 
öppna för trafik under senare delen av 2020-talet och kommer påverka både gods- och 
persontransporter. Det kan i sin tur innebära ökat behov av kapacitet på järnväg och väg 
i Sverige. 

Danmark planerar också flera järnvägsprojekt på stråk som i förlängningen har koppling 
till Sverige. I Banedanmarks långsiktiga plan för perioden 2018-2030 finns åtgärder 
både på korridorerna runt Köpenhamn men även i nord-sydlig riktning på Jylland. Det 
handlar exempelvis om nya sträckningar, elektrifiering av banor, spårbyten, förlängning 
av/nya mötesstationer och signalåtgärder för ERTMS. Sedan tidigare är det också möj-
ligt att i Tyskland och Danmark framföra 835 meter långa godståg på sträckan mellan 
Hamburg och Köpenhamn. 

På vägsidan i Danmark pågår, förutom Fehmarn Belt, ett antal broprojekt och utred-
ningar som syftar till att stärka de stora genomgående stråken. Det handlar framför allt 
om ökad tillgänglighet i form av förkortade restider. Exempel är den pågående Stor-
strömsbron som förbinder Själland och Falster och blir den tredje största bron i 
Danmark. Det har också genomförts en utredning om en ny fast förbindelse över Katte-
gatt och en utredning om den gränsöverskridande trafiken på Jylland. 
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Den internationella flygplatsen Kastrup investerar miljardbelopp i utvecklingen av både 
terminaler, bagagehantering och förmågan att ta emot nya flygplansmodeller. Planen är 
att en första etapp ska stå klar 2023 följt av en andra 2028/2029. 

Noterbart är att en ombearbetning pågår av den danska 10-årsplanen efter ett regerings-
skifte.
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