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Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 
Finska kommunikationsministeriets yttrande om Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 (I2021/02884) 

 

Kommunikationsministeriet tackar för möjligheten att yttra sig om Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

 
Den första riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 antogs i Finland 2021. I den 
behandlas hela transportsystemet, det vill säga utöver transportnäten även 
transportservicen  samt till exempel utnyttjandet av information i transportsystemet. Den 
tolvåriga planen utarbetades i parlamentariskt samarbete med alla riksdagspartier och 
uppdateras med fyra års mellanrum, det vill säga en gång per regeringsperiod.  

 
Utifrån den riksomfattande trafiksystemplanen utarbetar Trafikledsverket i Finland ett 
investeringsprogram för utveckling av transportnätet samt en plan för basunderhållet av 
transportinfrastrukturen. Det första investeringsprogrammet offentliggjordes i januari 2022 
och kommer att uppdateras årligen. Målet är att bättre utnyttja information om 
transportnätets framtida behov och att öka insynen i beslutsfattandet.  

 
Innehållet i Finlands trafiksystemplan och planens beredningssätt skiljer sig från från 
Sveriges plan, men målet för en långsiktig utveckling av transportsystemet och 
transportnätet för medborgarnas och näringslivets behov är detsamma.   

 
Vi samarbetar gärna för att utveckla transportsystemet och transportnätet mellan våra 
länder. Finlands riksomfattande trafiksystemplan finns på adressen 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163390 och investeringsprogrammet för 
trafikledsnätet på adressen https://vayla.fi/sv/-/trafikledsverkets-arligen-uppdaterat-
investeringsprogram-for-aren-2022-2029-har-publicerats. 

 
Dessutom hoppas vi att vi tillsammans kan främja våra länders mål i förhandlingarna om en 
förordning om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) så att förordningen även tjänar 
våra nationella mål. 
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