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Uppdrag att samordna det fransk-svenska strategiska
partnerskapet avseende elvägar

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att samordna den del av det fransksvenska innovationspartnerskapet som avser elvägar. Inom ramen för uppdraget ska Trafikverket ta fram en handlingsplan (road-map) för de konkreta
åtgärder som ska genomföras inom ramen för samarbetet under den
kommande tvåårsperioden.
Arbetet ska samordnas med det arbete som sker inom ramen för det tysksvenska innovationspartnerskapet.
Uppdraget ska genomföras med stöd av Statens energimyndighet,
Transportstyrelsen och Elsäkerhetsverket. Vidare ska Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet ges möjlighet att lämna synpunkter under uppdragets
gång.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet)
senast den 31 mars varje år, med början 2020. Uppdraget ska slutredovisas
till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 oktober
2022.
Skälen för regeringens beslut

Den 17 november 2017 undertecknade statsminister Stefan Löfven och
Frankrikes president Emmanuel Macron ett strategiskt partnerskap för
innovation, digital omvandling och gröna lösningar, som ska bidra till att
möta samhälleliga utmaningar, skapa nya jobb och bevara den sociala
sammanhållningen. Den 7 juni 2019 kom den svenska och den franska
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regeringen överens om att fördjupa och utveckla det strategiska partnerskapet. Enligt överenskommelsen ska samarbetet inom området ”utveckling
av gröna lösningar för mobilitet” fördjupas avseende elvägar. I överenskommelsen tydliggörs att elvägar ska vara en viktig del av samarbetet och att
detta ska inkludera forskning och utveckling av elvägar, testbäddar, möjliga
affärsmodeller, utveckling av elvägsstandarder och en bredare spridning av
elvägsteknik, med beaktande av möjligheter till gränsöverskridande
elvägstransporter.
Sverige har sedan januari 2017 ett innovationspartnerskap med Tyskland, där
elvägar utgör ett av fyra samarbetsområden. Regeringen uppdrog i oktober
2017 åt Trafikverket att ansvara för arbetet på den svenska sidan
(dnr N2017/06217/TS). Det arbete som kommer att genomföras kring
elvägar inom ramen för det fransk-svenska innovationspartnerskapet
kommer att samordnas med arbetet med elvägar inom ramen för det tysksvenska innovationspartnerskapet som ett trepartssamarbete. Då samarbetet
med Tyskland kring elvägar samordnas av Trafikverket bedömer regeringen
att Trafikverket även bör ansvara för arbetet med det fransk-svenska
strategiska partnerskapet så vitt avser elvägar.
På regeringens vägnar
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/KL, ME och MS
Kulturdepartementet/KL
Näringsdepartementet/EIN och BI
Infrastrukturdepartementet/EE, TM och TP
Elsäkerhetsverket
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Statens energimyndighet
Transportstyrelsen
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