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Vad är nationell plan?

Den nationella planen för transportinfrastrukturen är en 

långsiktig ekonomisk planering av det samlade 

transportsystemet för väg, järnväg, sjöfart och luftfart i 

Sverige.

Planen innehåller:

• Hur mycket pengar som finns

• Vad som ska göras under 12 år

• Vilka geografiska områden det rör sig om 

Det handlar om nya järnvägar, vägar eller farleder, 

ombyggnader, drift och underhåll samt åtgärder för 

trafiksäkerhet eller miljö.

Trafikverkets uppgift är att se till att planen blir verklighet
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Nationell plan tas fram av Trafikverket och 
omfattar

• Drift och underhåll av alla statlig vägar och järnvägar

• Åtgärder i infrastruktur på 

• Statligt nationellt vägnät

• Järnväg

• Sjöfart och luftfart

Statligt nationellt vägnät i Västra Götaland är:

• E6

• E20

• E45

• Rv40

• Rv26



Regional infrastrukturplan omfattar 

• Investeringar i statliga vägar som inte ingår i 
stamvägnätet 

• Namngivna väg- och kollektivtrafikåtgärder

• Potter för kollektivtrafik, cykel och mindre vägåtgärder

Statlig medfinansiering till kommuner

‒ Kollektivtrafik, cykel och miljö/trafiksäkerhet

Samfinansiering av nationell plan

‒ Mindre järnvägsåtgärder



Trafikverkets uppdragsgivare

Regeringen/Infrastrukturdepartementet

Regionala länsplanupprättare i region Väst:

o Region Halland

o Västra Götalandsregionen

o Region Värmland

Kommunerna är viktiga samarbetsparters. 
Region Halland: Helene Andersson, ordf. i Regionstyrelsens tillväxtutskott

Västra Götalandsregionen: Kristina Jonäng, ordf. i regionutvecklingsnämnden 

Region Värmland: Stina Höök, ordf. i regionala utvecklingsnämnden

Infrastrukturminister Tomas Eneroth



12 års period 

4 års-cykel



Januari 2021

Inriktnings-

underlag

September 2020

Regerings-

uppdrag om att 

ta fram

inriktnings-

underlag

Augusti-november 2021

Åtgärdsplanering

30 November 2021

Trafikverkets

förslag till 

Nationell plan

Genomförande-

plan
Verksamhets-

plan

April 2021

Regeringen 

presenterar 

infrastruktur-

proposition

Våren 2022

Regeringen beslutar 

om Nationell plan 

för 2022-2033

23 juni 2021

Direktiv för 

åtgärdsplanering

Genomförande

22 juni 2021

Riksdagen fattar 

beslut om 

infrastruktur-

proposition

Årligen

Regeringens 

Byggstartsbeslut
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28 feb 2022

Remisstiden

avslutas
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Utgångspunkter
• Transportpolitiska mål, inkl. klimatmål 

och etappmål

• Fyrstegsprincipen

• Trafikslagsövergripande synsätt

• Regeringens infrastrukturproposition 

och riksdagens beslut

• Bidra till tillgänglighet, klimat, regional 

utveckling och svensk konkurrenskraft

• Miljöaspekter ska integreras
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Specifika krav
• Gällande plan 2018-2029 ska fullföljas

• Kostnadskontroll och produktivitet

• 107 mdkr bör avsättas till Nya 

stambanor

• Norrbotniabanan Skellefteå-Luleå ska 

påbörjas

• Potter ska avsättas för:

o Trafiksäkerhet

o Näringslivets transporter

o Cykel



Hårda prioriteringar 
har krävts



mdr kr

197
Vidmakthållande väg

mdr kr

165
Vidmakthållande järnväg

799 miljarder

mdr kr

437
Utveckling

Investeringar i vägar, järnvägar, slussar 

och farleder 251 mdr kr

• Namngivna objekt över 100 mkr

• Trimnings- och miljöåtgärder under 100 mkr

• Medel för tillkommande behov, räntor

• Forskning och innovation (FOI)

ERTMS 31 mdr kr

Nya stambanor 104 mdr kr

Länsplaner 42 mdr kr

Stadsmiljöavtal 9 mdr kr



Namngivna objekt 
prövade i nationell plan
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Västra Götaland

Västra Stambanan Göteborg-Alingsås: Sävenäs planskildhet, 

Fyrspår Olskroken-Partille, fyrspår hela sträckan

Kust till kustbanan, Göteborg – Borås: Koppling till Ny stambana samt mötesspår

Norge-Vänerbanan, kapacitetshöjande åtgärder: Dubbelspår och förbigångsspår

Södra Bohusbanan: Göteborg – Stenungsund partiella dubbelspår,

plattformsförlängningar 

E45 Vänersborg – Mellerud: Deletapp Liden – Frändefors, mötesseparering

Trafikledningssystem i Göteborgsområdet: Två etapper

Väg E6/väg 40 Kallebäcksmotet: Ombyggnad trafikplats 
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Nya namngivna objekt i region Väst (över 100 mnkr)

• Markarydsbanan/Knäred mötesspår (ca 60 % medfinansiering)

• Väröbacka station (100 % medfinansiering)

• Järnvågen med överdäckning av E45 (100 % medfinansiering)

• Lund-Göteborg-Öxnered, hastighetshöjning 250 km/h på 

befintlig bana

• ERTMS, flera objekt

Objekt i förslag till 
Nationell plan 2022-2033



Åtgärdsområden och preciserade åtgärdsområden inom trimnings- och 
miljöåtgärder, ca 42 mdkr 
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Tillgänglighet

Kapacitet och 
kvalitet

Kollektivtrafik

Ökad och säker 
cykling

Klimatanpassning

IT-infrastruktur

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet

Miljö och 
hälsa

Buller och 
vibrationer

Landskap

Vatten

Förorenade 
områden

16,9 Mdkr 12 mdkr 13,1 mdkr

+ 9 mdkr 

Stadsmiljöavtal  

Samfinansiering 

cykel 600 mnkr i 

perioden 2022-

2027

Samfinansiering 

mittseparering och 

mitträffling 1250 

mnkr i perioden 

2022 - 2027



Den fortsatta processen

Planförslag på 

remiss fram till 

den 28 februari 

2022

Samlad 

effektbedömning 

redovisas den 31 

januari 2022

Regeringen 

fastställer 

Nationell 

transportinfra-

strukturplan 

2022-2033

Regionala planer 

rapporteras 

senast 30 april 

2022 



Tack!
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