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Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 -2029 REMISS
Beslut

Planerings- och ekonomiutskottet noterar information till protkollet.
Ärendebeskrivning

Trafikverket har överlämnat ett förslag till ny nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018-2029. Utgångspunkterna för
Trafikverkets prioriteringar är de
transportpolitiska målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen
Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft
och hållbar utveckling samt regeringens direktiv.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för
perioden
2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder kronor.
Det är
en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig plan.
Av direktiven framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt:
333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av
transportsystemet,varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner.
125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av
statliga järnvägar.
164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av
statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig
medfinansiering till enskilda vägar
I direktivet pekas sex samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga
inriktningar i arbetet. Planförslaget bygger också på Trafikverkets kunskap
om samhällsutvecklingen och behov i transportsystemet.
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder har prioriterats
för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till att nå de transportpolitiska
målen.
Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens
utveckling och innehåll och förslaget till ny nationell plan har tagits fram i
dialog med berörda aktörer.Hearingar och seminarier har genomförts på flera
platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande
kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets
regioner och i olika samverkansgrupper.
Planförslaget remitteras samtidigt från och med den 31 augusti 2017 till
berörda
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remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Remissvar lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
30 november 2017.
Beslutsunderlag

Förslag till nationell plan för transportsystem 2018- 2029
Beslutet skickas till

Akt
Trafikverket
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