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Regeringen uppdrar åt Trafik.analys att kvalitetsgranska Trafikverkets förslag 

till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 

för perioden 2018-2029 och de regionalt utvecklingsansvarigas 

Oänsplaneupprättarnas) förslag till trafik.slagsövergripande länsplaner för 
regional transportinfrastruktur för samma period. 

Trafikanalys ska i sin granskning utgå från regeringens uppdrag till 

Trafikverket och länsplaneupprättarna den 23 mars 2017 att ta fram förslag 

till planer (dnr N2017 /02312/TIF m.fl.). Trafikanalys ska analysera 

kvaliteten på de redovisningar och de planeringsunderlag, inklusive samlade 

effektbedömningar, som ligger till grund för Trafik.verkets förslag respektive 

länsplaneupprättarnas förslag till länsplaner. 

Trafikanalys ska vid genomförandet av uppdraget ha en löpande dialog med 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Trafikanalys ska senast den 30 

november 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) delredovisa 

uppdraget avseende granskning av Trafikverkets förslag till nationell plan 

förutom den del som avser granskning av de samlade effekterna av nationell 

plan och länsplanerna tillsammans. Trafikanalys ska slutredovisa uppdraget 

senast den 15 februari 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Trafikanalys ska även bistå Regeringskansliet med granskningsunderlag och 

analyser i beredningsarbetet med en ny nationell trafikslagsövergripande plan 

för utveckling av transportsystemet respektive länsplanerna för regional 

transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. 
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Skälen för regeringens beslut 

Regeringen uppdrog den 23 mars 2017 åt Trafikverket och 

länsplaneupprättarna att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande 

plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande 

länsplaner för regional transportinfrastruktur (dnr N2017 /02312/TIF m.fl.) . 

Uppdraget ska genomföras i enlighet med de direktiv som framgår av 

bilagorna till regerings beslutet. Regeringen fäster stor vikt vid att 

beslutsunderlagen håller hög kvalitet. 

På regeringens vägnar 

Sven-Erik Bucht 
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Kopia till 

Statsråds beredningen/ SAM 

Justitiedepartementet/SSK 

F örsvarsdepartementet/MFI 

Socialdepartementet/FST och JÄM 

Finansdepartementet/BA, K, KO och SFÖ 

Miljö- och energidepartementet/Me, KL och EE 

Näringsdepartementet/RS, SUBT, MRT, TS, PBB, FJR, FÖF, FF, IFK, BSÄ, 

D,JM, HL och RTS 

Kulturdepartementet/KL 

Arbetsmarknadsdepartementet/ A 

Trafikverket 

Länsplaneupprä ttama: 
Gotlands kommun 

Gävleborg läns landsting 

Hallands läns landsting 

Jämtlands läns landsting 
Jönköpings läns landsting 
Kronobergs läns landsting 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Norrbottens läns landsting 

Samverkansorganet i Blekinge län 
Samverkansorganet i Dalarnas län 
Samverkansorganetil<.almarlän 

Samverkansorganet i Södermanlands län 
SamverkansorganetiVärmlandslän 
Samverkansorganet i Västerbottens län 

Skåneläns landsting 

Uppsala läns landsting 

Västernorrlands läns landsting 
Västmanlands läns landsting 

Västra Götalands läns landsting 

Örebro läns landsting 
Östergötlands läns landsting 
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