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§ 12  Ärendenummer RS 2020/1085 

Regional transportplan 2022-2033 
Arbetet med att ta fram en regional och en nationell transportplan sker 
löpande i fyraårscykler. Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram ett förslag 
till en ny trafikslagsövergripande nationell transportplan 2022-2033. De ska 
ge ett förslag på åtgärder utifrån de prioriteringar som regeringen lämnat i 
infrastrukturpropositionen och ett direktiv.  
Regionerna har getts möjlighet att ta fram länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Utgångspunkten för den regionala planen är att den 
ska ge största möjliga regionala nytta samt bidra till att uppnå 
framkomlighets- och hänsynsmålet.  
Den preliminära medelstilldelningen för Länstransportplan Kalmar län 2022-
2033 är 1068 mkr (931 mkr 2018-2029). Det ger 89 mkr per år. 
Processen med framtagandet har haft tre utgångspunkter: 

 Genomförbarhet, planeringsmognad 

 Handlingsprogram transportinfrastruktur 2020-2025 

 Lagt kort ligger 
Åtgärdslista, det vill säga namngivningen av objekt i den regionala 
transportplanen för 2022-2033 i Kalmar län presenteras. En särskild 
genomgång görs för cykelvägar så det föreslås flera större förändringar, samt 
fördelning av vad tilldelningen läggs på. Arbete pågår också med flera olika 
åtgärdsvalsstudier.  
Nästa steg i processen är att beslut om remiss av den regionala 
transportplanen förväntas fattas av regionstyrelsen den 8 september. Den 
kommer vara ute på remiss under hösten och regionfullmäktige kommer fatta 
beslut under våren 2022.  
--- 

Föredragning av  
Christian Forssell, samhällsplanerare 
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