
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsuttalelse: Trafikverkets forslag til nasjonal plan for svensk transportinfrastruktur 

2022-2033 

 

Transportvirksomhetene i Norge (Avinor AS, Bane NOR SF, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier 

AS og Statens vegvesen) viser til brev til Samferdselsdepartementet i Norge av 30. november 2021 hvor 

det bes om innspill til Trafikverkets forslag til nasjonal plan for transportinfrastruktur for 2022-2033. Det 

norske Samferdselsdepartementet har bedt underliggende etater og viktig infrastrukturutbyggere vurdere 

om det er ønskelig å avgi høringsuttalelse til planen. Under følger våre kommentarer til planen. 

 

Grensekryssende forbindelser 

Kapittel 3 viser transportbehovene i et internasjonalt og et nasjonalt perspektiv, og synliggjør hvor viktig de 

grensekryssende forbindelsene mellom Norge og Sverige er for norsk person- og godstransport. Svensk 

infrastruktur fungerer i flere tilfeller som alternative ruter for transporter mellom destinasjoner i Norge, og er 

viktig for landbasert transport til kontinentet. I tillegg har det over år vært en betydelig andel handels-, fritids-, 

og arbeidsreiser mellom Norge og Sverige, noe som krever gode forbindelser. Det vises også til det pågående 

samarbeidet mellom Trafikverket og Jernbanedirektoratet om en felles utredning av jernbaneforbindelsen for 

strekningen Stockholm – riksgrensen – Oslo.  

 

Vi har ingen kommentarer til de konkrete prioriteringene av tiltak i infrastrukturen, men er generelt opptatt 

av at infrastrukturprosjekter, drift og vedlikehold i grenseområdene mellom Norge og Sverige sees i 

sammenheng. Et eksempel på dette kan være utbygging av ERTMS på jernbanen. 

 

Forskning og innovasjon 

Forslaget tar også opp behovet for å satse på datadrevne analyser og digitale tvillinger. Dette vil også være 

viktig for norsk transportplanlegging framover, og er ett av flere eksempler på arbeid der det kan være 

interessant med erfaringsutveksling mellom landene. 

 

Samarbeid 

De norske transportvirksomhetene ser nytten av å fortsette det tette og gode samarbeidet vi har med 

Trafikverket.  Det kan også være aktuelt å videreutvikle samarbeidet der hvor vi kan ha felles nytte av dette. 
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