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Uppdrag att inrätta ett kansli som kan bistå nationella 
godstransportrådet 

Regeringens beslut  
Regeringen uppdrar åt Trafikverket att inrätta ett kansli som ska bistå det 
nationella godstransportrådet i dess arbete. 

För genomförandet av uppdraget får Trafikverket använda högst 1 miljon 
kronor under 2019, högst 1 miljon kronor under 2020, högst 1 miljon 
kronor under 2021 och högst 1 miljon kronor under 2022. Utgifterna ska 
belasta det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda anslaget 1:1 
Utveckling av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 12.1 Planering, stöd och 
myndighetsstyrning. 

Skälen för regeringens beslut 
Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat 
om ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö 
och hälsa. Riksdagen har härutöver beslutat om ett klimatmål för 
transportsektorn. Målet innebär att växthusgasutsläppen från inrikes 
transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent senast 
2030 jämfört med 2010.  

Regeringen har beslutat om en nationell godstransportstrategi benämnd 
Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell 
godstransportstrategi (dnr N2018/03939/TS). I strategin framgår att ett 
nationellt godstransportråd ska inrättas, med ett fyraårigt uppdrag. 
Regeringen har i dag beslutat att uppdra åt det statsråd som har till uppgift 
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att föredra ärenden om järnvägar, vägtrafik, sjöfart och luftfart att vara 
ordförande i rådet och att utse ledamöter i rådet för perioden 2018–2022.  

Nationella godstransportrådet ska bidra till arbetet för effektiva, kapacitets-
starka och hållbara godstransporter och till genomförandet av godstransport-
strategin. Verksamheten inom det nationella godstransportrådet ska bidra till 
att de transportpolitiska målen nås, stärka näringslivets konkurrenskraft och 
främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. 
Rådet ska även vara ett rådgivande organ för löpande utbyte av erfarenheter 
och synpunkter mellan regeringen och företrädare för näringsliv, intresse-
organisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, statliga 
myndigheter, kommuner och landsting med flera. 

Regeringen har i fastställelsen av den nationella trafikslagsövergripande 
planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029 (dnr 
N2018/03462/TIF) beslutat att Trafikverket ska genomföra informations- 
och kunskapshöjande insatser om samordning av godstransporter, i enlighet 
med beskrivning i regeringens godstransportstrategi. Regeringen har beslutat 
att fördela 33 miljoner kronor till dessa insatser under planperioden. Det 
nationella godstransportrådet utgör en av dessa insatser.  

På regeringens vägnar 

  

Tomas Eneroth  

 Anna Ullström 
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