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Vad är en trafikstrategi?

• Ett inriktningsdokument som bidrar till att 
utveckla en kommun, eller i detta fall en 
region, i önskad riktning. 

• Visar på hur man kan utveckla trafiksystemet 
och lyfter fram olika påverkansåtgärder i 
samverkan med fysisk planering. 



Vad gör E12-regionens 
trafikstrategi unik?
• Innefattar ett område som sträcker sig 

över tre länder.

• Omfattar även infrastruktur och 
godstransporter.



Syftet med en trafikstrategi 
för E12-regionen

• Skapa gemensamma prioriteringar för hur regionens 
transportsystem bör utvecklas på kort och lång sikt. 

• Peka ut angelägna utvecklingsprojekt för regionen. 

• Stärka E12-regionen i konkurrensen om nationella och 
internationella medel för de investeringsbehov som 
strategin pekar ut. 



Trafikstrategins top team

• Arbetsgrupp á ca 20 personer.

• Politisk referensgrupp



Vår trafikstrategi

• Från 2018 mot 2040

• Nuläge

• Trender

• Behov av stärkt samarbete

• Samarbetsområden

• Implementering och 
uppföljning





Trafikstrategins vision

Ett gränslöst 
transportsystem från öst 

till väst för alla



Portalmål

• E12-regionens tillväxt och konkurrenskraft ska 
stärkas.

• Klimatneutrala transporter i regionen 2030.



Samarbetsområden

• Transport- och infrastrukturutveckling

• Gränsöverskridande 
infrastrukturplanering

• Social hållbarhet





Mål för Transport- och 
infrastrukturutveckling
• Garantera god framkomlighet och funktion 

med hög kvalitet inom E12-regionen och till 
strategiska målpunkter utanför regionen.

• Klimatneutrala gods- och persontransporter 
2030. 



Mål för Gränsöverskridande 
infrastrukturplanering

• Stärka E12-regionen i förhållande till den 
nationella nivån i Norge, Sverige och Finland.

• Stärka regionens konkurrenskraft.

• Skapa genomslag för den öst-västliga 
dimensionen i nationell infrastruktur- och 
transportplanering. 



Mål för Social hållbarhet

• Infrastruktursatsningar i E12-regionen ska 
bidra till ökad social hållbarhet.

• E12-regionen ska utgöra förebild för hur 
jämställdhet och social hållbarhet integreras i 
utveckling av transportsystem.



Från mål till åtgärder

• Totalt 33 föreslagna åtgärder 

• Nyinvesteringar, förbättringar och utredningar



Indikatorer för uppföljning



Vad händer nu?

• Trafikstrategi ägs av de tre samarbetsorganisationerna 
Kvarkenrådet, MidtSkandia och Blå Vägen. 

• Strategin kan börja implementeras när den beslutats av 
de tre organisationerna. 

• En gemensam handlingsplan bör tas fram för 
genomförande av prioriterade åtgärder i närtid.



Kontakt

Processledare Jerker Sjögren, 
jerker.sjogren@jesjo.se, 070-266 88 86

Biträdande processledare Karin Edenius, 
karin.edenius@sweco.se, 070-231 63 71

mailto:jerker.sjogren@jesjo.se
mailto:karin.edenius@sweco.se

