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Enligt sändlista
Remissinstanser

Remiss

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden
2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till
Trafikverket den 23 mars 2017.
Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior
publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra
regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.
Planförslaget
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har
prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen.
Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har
tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar
samhällsutveckling.
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. I direktivet pekas sex
samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.
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Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för
transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de
åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta
förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.
Öppen process
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.
Remissvar
Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan
gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och
n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer
N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör
vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av
remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer
N2017/05430/TIF.
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