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Förordning
om ändring i förordningen (2010:185) med
instruktion för Trafikverket;

Utkom från trycket
den 17 december 2010

utfärdad den 9 december 2010.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket
dels att 1, 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 12 a–12 d och
13 a–13 c §§, samt närmast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.
1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik,
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.
Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken.
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv
skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.
Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
2 § Trafikverket ska
1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande,
2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare för att beskriva det samlade svenska järnvägsnätet,
3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och säkerhet inom sitt ansvarsområde,
4. utveckla och förvalta metoder och modeller för samhällsekonomiska
analyser inom transportområdet,
5. ta fram trafikprognoser,
6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört
att någon har avlidit,
7. beställa, dokumentera och sprida sådan forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsverksamhet inom transportområdet som motiveras av Trafikverkets uppgifter,
8. bevaka och delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde
och verka för utveckling av internationella transportlösningar,
9. vara infrastrukturförvaltare för det järnvägsnät som tillhör staten, om
inte något annat beslutats,
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10. i sin roll som beställare särskilt verka för att produktiviteten och effektiviteten på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar,
11. ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt, regionalt och lokalt inflytande,
12. verka för kollektivtrafikens utveckling,
13. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet,
14. genom ett särskilt beslutsorgan inom Trafikverket pröva frågor om
statligt bidrag till svensk sjöfart, och
15. följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och
genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart.
4 § Trafikverket ska
1. årligen till regeringen redovisa produktiviteten för drift-, underhållsoch byggåtgärder inom det egna ansvarsområdet,
2. årligen följa upp och till regeringen redovisa genomförda åtgärder i den
nationella planen för transportinfrastruktur samt i länsplaner för regional
transportinfrastruktur i de delar verket ansvarar för genomförandet,
3. årligen bistå Trafikanalys i dess uppgift att till regeringen redovisa en
uppföljning av de transportpolitiska målen,
4. bistå Trafikanalys när det gäller användningen av databaser och analysverktyg,
5. aktivt medverka i regeringens arbete med ansökningar om bidrag inom
det transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T) enligt allmänna regler
för Europeiska unionens finansiella stöd på området för transeuropeiska nät
och årligen redovisa ansökningsprocessens resultat, och
6. årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess
drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts.
Statens avtal om interregional kollektiv persontrafik m.m.
12 a § Trafikverket ska ingå och ansvara för statens avtal om
1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt
2. linjesjöfart till Gotland.
12 b § Trafikverket får ingå avtal om transportpolitiskt motiverad internationell kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens
regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.
12 c § Trafikverket får
1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna
trafik, om att förändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik
som bedrivs under avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat,
2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under trafikhuvudmännens ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektiva persontrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte ersät-
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ter det ansvar trafikhuvudmännen har enligt lagen (1997:734) om ansvar för
viss kollektiv persontrafik,
3. besluta om sådan upphandling som anges i 4 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526).
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12 d § I de avtal Trafikverket svarar för ska Trafikverket väga in behovet
av funktionella arbetsmarknadsregioner.
13 a § Inom Trafikverket ska det finnas ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för sjöfartsstöd. Delegationen för sjöfartsstöd har till
uppgift att självständigt pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart.
Delegationen för sjöfartsstöd ska bestå av högst sju ledamöter, som förordnas av regeringen.
13 b § Trafikverkets ledning ansvarar inför regeringen för att Delegationen för sjöfartsstöd tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet.
13 c § När Delegationen för sjöfartsstöd avgör ett ärende med stöd av 3 §
förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ska samtliga ledamöter vara närvarande.
I övriga ärenden är delegationen beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Beslut som har meddelats av Rederinämnden med stöd av förordningen
(2007:1160) med instruktion för Rederinämnden ska fortsätta att gälla enligt
sitt innehåll, och ska efter ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.
3. Beslut som har meddelats av Rikstrafiken med stöd av förordningen
(2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken ska fortsätta att gälla enligt sitt
innehåll, och ska efter ikraftträdandet anses ha meddelats av Trafikverket.
På regeringens vägnar
CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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