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§ 245 

Länstransportplan Norrbottens län 

2023-2033 
Dnr 1126-2022 

Regionstyrelsens beslut 

Regionstyrelsen fattar följande beslut:  

1. Regionfullmäktige fastställer regional plan för transportinfrastruktur, 

länstransportplan Norrbottens län 2022-2033. 

2. Vid nästa uppdatering av länstransportplanen ska den innehålla en jäm-

ställdhetsanalys. 

Yttrande till beslutsförslaget 

Länstransportplanen är ett viktigt verktyg i arbetet med att bidra till utveckl-

ingen av länet och hantera de utmaningar som vi står inför i framtiden.  

Tillsammans med den nationella planen för transportinfrastruktur skapas ett 

sammanhållet transportsystem där länstransportplanen bedöms ha potential 

att lösa vissa brister. Åtgärderna i planen som helhet bedöms ge positiva 

effekter som i olika grad bidrar till att uppfylla de transportpolitiska målen 

om ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

Sammanfattning 

Region Norrbotten har, som regionalt utvecklingsansvarig, uppdraget att 

upprätta en länstransportplan som innebär att planera och prioritera investe-

ringar i transportsystemet i Norrbottens län under planperioden 2022-2033.  

Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets transportin-

frastruktur för kommande 12-årsperiod och ska vara trafikslagsövergripande. 

Planen revideras vart fjärde år för att kunna möta förändrade behov och 

samhällsstrukturer samt färdigställande av objekt. Regionen ansvarar för att 

kartlägga brister och behovet i länets transportsystem samt planera och prio-

ritera åtgärder. Trafikverket ansvarar för att genomföra prioriterade åtgärder 

i länstransportplanen. 

Regionala utvecklingsnämnden har 2022-09-27 § 93 föreslagit fullmäktige 

besluta att fastställa regional plan för transportinfrastruktur, länstransport-

plan Norrbottens län 2023-2033 och att vid nästa uppdatering av länstrans-

portplanen ska den innehålla en jämställdhetsanalys.  
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Ärendet 

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2022-04-26, att godkänna det re-

mitterade förslaget till regional transportplan, länstransportplan 2022-2033 

Norrbottens län som i slutet på april skickades in till Regeringen. I mitten på 

juni tog Regeringen beslut om nationell plan och ekonomiska ramar för läns-

transportplaner. Utifrån beslutade ramar fastställer regionfullmäktige läns-

transportplan Norrbottens län. 

Beslutsunderlag: 

Länstransportplan Norrbottens län 2022-2033 

Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-09-27 § 93 

Protokollsutdrag skickas till: 

Regional utvecklingsdirektör 

  


