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Modernt, effektivt 
och hållbart 

transportsystem 
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Transportpolitiska	
mål

Inriktnings-
planering

20-40	års	sikt

Infrastruktur-
proposition
12	års	sikt

Åtgärdsplanering
Nationell	plan	

Regionala	planer
12	års	sikt

Verksamhets-
planering

Verksamhetsplan	
1-4	år

Genomförande
1-xx	år

Från ägarens mål till genomförande
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• Transportpolitiska mål, infrastrukturproposition och 
direktiv

• Samhällsutmaningar 
• Investeringar i nationell plan 2014-2025
• Nationella eller regionala brister i relation till 

transportpolitiska mål
• Fyrstegsprincipen

Uppdrag och utgångspunkter
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• Omställningen till ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer 

• Investeringar för ett ökat bostadsbyggande 
• Förbättra förutsättningar för näringslivet 
• Förstärka sysselsättningen i hela landet 
• Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och 

möjligheter
• Ett inkluderande samhälle

Samhällsutmaningar
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Utveckling 333,5 mdr kr
Vidmakthållande väg 164 mdr kr
Vidmakthållande järnväg 125 mdr 

+ 90 mdr kr från trängselskatter, 
lån, infrastrukturavgifter, banavgifter 
och olika former av medfinansiering.

622,5 miljarder 
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Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut

Underhåll Utveckling Ny teknik Höghastighets-
järnväg
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Många satsningar på:

Konkurrenskraftigt 
näringsliv

Konkurrenskraftigt
näringsliv

Hållbara städer Tillgänglig 
landsbygd

Ökad 
trafiksäkerhet
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Morgondagens transportsystem

Digitalisering Ny teknik
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• Ny kustnära järnväg mellan Umeå–Skellefteå som 
en första delsträcka på Norrbotniabanan. 

• E4 Bro över Kalix älv vid Kalix
• Högre laster på delar av Malmbanan.
• Åtgärder i farleden till Luleå hamn.
• Investeringar/underhåll på delar av E10 i 

Norrbotten.
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• Underhåll som säkrar Malmbanan och Stambanan genom övre Norrland
• Norrbotniabanan, Umeå-Skellefteå
• Dubbelspår Umeå C – Umeå Ö
• Luleå C bangårdsombyggnad 

Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut
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• Ny bärighetsklass BK4 (74 ton)
• Farleden in till Luleå hamn
• Malmbanan 32,5 ton
• Ny bro över Kalix älv

Konkurrenskraftigt näringsliv
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• Underhåll av vägar
• Gång- och cykelvägar
• Bärighet och tjälsäkring
• Kollektivtrafik

Tillgänglig landsbygd 
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• Nystart av Nollvision
• Mötesseparering 
• Trimningsåtgärder 
• Oskyddade trafikanter

Ökad trafiksäkerhet
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• Från analogt till digitalt
• Nytt signalsystem – Malmbanan, Norrbotniabanan
• Mer digitaliserad övervakning och bättre nyttjad kapacitet
• Forskning och demonstration

Digitalisering och ny teknik
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• Järnvägssatsningar positiva för klimatet
• Insatser för gång, cykel och kollektivtrafik
• Kraftigt ökad satsning på riktade miljöåtgärder, 

från 7,8 miljarder kr till 10 miljarder kr

Andra åtgärder och styrmedel krävs för att nå 
klimatmålen.

Miljö och klimat
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Den fortsatta processen

• Planförslag på remiss
• Samlad effektbedömning
• Regionala planer lämnas in 31 januari
• Nationell transportplan 2018-2029 fastställs våren 2018
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Modernt, effektivt 
och hållbart 

transportsystem 


