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I trafikutskottets diskussioner om möjliga studieresor under mandatperioden 

identifierades Nederländerna tidigt som ett intressant resmål. En anledning 

till detta är att Nederländerna ligger i framkant när det gäller klimatsäkring av 

infrastruktur, cykelinfrastruktur och självkörande fordon. 

 

Trafikutskottet beslutade den 26 maj 2016 att med delegation genomföra en 

resa till Nederländerna i oktober 2016 samt fastställde syftet för denna resa 

(prot. 2015/16:40).  

 

Syftet med resan fastställdes enligt följande.  

     

Delegationen avser att besöka för svensk del särskilt relevanta städer i 

Nederländerna för att framför allt studera hamnen i Rotterdam, självkörande 

fordon, cykling och cykelinfrastruktur, flygsäkerhet och kollektivtrafik. En 

utgångspunkt för denna resa är att delegationens ledamöter ges tillfälle att 

diskutera med och inhämta information från parlamentet, ministerier, 

myndigheter och övriga relevanta aktörer om utvecklingen inom dessa 

områden.  

 

Inför resan till Nederländerna träffades delegationen och medföljande tjänste-

män vid ett antal tillfällen för att diskutera och utarbeta reseprogrammet.  

 

I enlighet med utskottets beslut genomförde en delegation från riksdagens 

trafikutskott den 5–7 oktober 2016 en tre dagar lång resa till Nederländerna 

som bl.a. inkluderade besök i Amsterdam, Haag, Delft och Rotterdam. I 

resan deltog 7 ledamöter samt två tjänstemän från utskottets kansli. Deltagar-

förteckningen och reseprogrammet framgår av bilaga I och II. 

 

I det följande redovisas kortfattat de besök och aktiviteter som ägde rum 

under resan. 
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Flygplatsbesök vid Schiphol 

Delegationens ledamöter och medföljande tjänstemän från utskottskansliet 

möttes upp på Schiphol kl. 10.45 av personal från den svenska ambassaden i 

Haag samt en tjänsteman från flygplatsen. Schiphol är Europas fjärde största 

flygplats sett till passagerarvolym och tredje största när det gäller godstrans-

porter. Flygplatsbesöket inleddes med att representanter från infrastruktur-

ministeriet höll en introduktion om flygsäkerhet i relation till drönare. Vid 

presentationerna framhöll de Nederländska företrädarna bl.a. att det finns ett 

betydande problem kring den ökade användningen av drönare i luftrummet 

och att det därför krävs såväl bättre lagstiftning som samarbete mellan olika 

aktörer för att öka säkerheten. Det konstaterades vidare att drönarna inte 

passar in i det nuvarande regelsystem som finns för flyget. Under perioden 1 

januari – 30 september 2016 har 23 incidenter rapporterats in vid Schiphol 

där drönare varit inblandade. Över 90 procent av drönarflygandet sker av 

fritidsflygare och många av de incidenter som inträffar vid Schiphol handlar 

om att s.k. flygentusiaster använder drönare för att filma flygplan men 

drönare används även för att följa polis- eller ambulanshelikoptrar som rycker 

ut. Vid ett par tillfällen har drönarincidenter medfört att flygtrafiken vid 

Schiphol har fått ställas in eller ändras. Vanliga modellflygare har hittills inte 

varit orsak till problem och de brukar hålla sig till flygning vid sina klubbar. 

Det har också visat sig vara svårt att lagföra de drönarförare som bryter mot 

reglerna och böterna är förhållandevis låga. Samtidigt framhölls att använd-

ningen av drönare öppnar upp för många positiva användningsområden och 

viktiga ändamål. Exempelvis kan drönare användas för att stärka bevakningen 

av flygplatsområdet. Det framhölls slutligen att det skulle behövas 

transpondrar i drönarna så att man kan identifiera var de är. 

 

Årligen flyger ca 50 miljoner passagerare via Schiphol. Efter de muntliga 

presentationerna fortsatte besöket med att delegationen fick en rundtur på 

flygplatsen där det även ingick en visning av den planerade fortsatta ut-

byggnaden. Flygplatsen består av fyra landningsbanor och en terminal med 

fyra pirer. Visningsturen för delegationen gjordes med en el-driven buss. Vid 

besöket framkom att samtliga bussar som används för att transportera 

flygresenärer ute på plattan vid Schiphol drivs med elektricitet och att 

bussarna nattetid står på uppladdning som räcker till busstransporterna under 

hela dagen efter. Enligt flygplatsens tjänstemän är detta ett exempel på det 

miljöinriktade insatser som görs på Schiphol. Vidare framkom att eftersom 

Schiphol är en viktig transitflygplats i Europa där många resenärer byter flyg 

har det varit viktigt att göra olika typer av satsningar på öka säkerheten. Detta 

har bl.a. gjorts genom tillbyggnationer som innebär att uppdelningar av 

resenärer kan göras så att de som är på genomresa inte får tillgång till hela 
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flygplatsen innan vidareflyg. Man har även infört ett nytt scanningssystem för 

flygresenärerna som ska vara mer effektivt för att upptäcka farliga föremål. 

 

Middag vid svenska residenset i Haag 

På kvällen var delegationen inbjuden till svenska residenset i Haag där 

ambassadör Per Holmström under en timme höll en inledande briefing om 

Nederländernas inrikespolitik och aktuella händelser. Kvällen avslutades med 

en gemensam middag på residenset till vilken det även hade bjudits in ett 

antal externa gäster för att diskutera transportpolitiska frågor. Vid middagen 

deltog utöver delegationen och utrikesdepartementets företrädare även Betty 

de Boer som är parlamentariker för Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

(VVD), Salima Belhaj som är parlamentariker för Democraten 66 (D66), 

Peter van Veelen från Delft universitetet, Tom de Bruijn som är ansvarig för 

bl.a. trafikfrågor vid Haags kommun samt Ben Vree som är svensk konsul i 

Rotterdam. 

Besök på Connekt för möten med företrädare för olika organisationer  

Resans andra dag inleddes med att delegationen reste till Delft för ett möte 

med nätverket Connekt som är ett ideellt nätverk för hållbar rörlighet och 

lösningar för smart och hållbar transport. Connekt presenterade bl.a. 

Lean&Green som är ett internationellt grönt stimulansprogram för företag 

och myndigheter med syfte att uppmuntra företag och statliga organ att flytta 

fram positionerna och vidta åtgärder när det gäller att uppnå högre nivåer av 

hållbarhet och minska belastningen på miljön. I slutet av 2014 

undertecknades Green Deal Zero Emission Urban Logistics av ett antal 

departement, kommuner, åkerier, speditörer, biltillverkare, forskningsinstitut 

och lobbyorganisationer. Syftet med samarbetet är att ta reda på hur ut-

släppen kan reduceras via nya logistiska lösningar vid leveranser och spedition 

i tätorter. Det finns en efterfrågan i städerna för att transportera mer gods 

med färre rörelser och lägre utsläpp. De som ingår i Green Deals prövar både 

nya praktiska logistiklösningar, kombinationer av ny teknik, offentligprivata 
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partnerskap och ändrade regelverk. Deltagarna i Green Deal använder s.k. 

Living Labs (regionala piloter) för att testa olika förbättringsalternativ och 

alternativa sätt att organisera transport och det kan bl.a. ske med hjälp av nya 

fordon och innovativa logistiklösningar. Det gemensamma målet för dem 

som arbetar med Green Deal Zero Emission Urban Logistics är att fram till 

2025 åstadkomma leveranser i städerna med lägsta möjliga utsläpp. 

Inriktningen för arbetet kan liknas vid den svenska nollvisionen och det 

handlar ytterst om att minska de skadliga utsläppen av koldioxid, kväveoxider 

och partiklar på grund av logistik i städerna till noll. Vid mötet berördes även 

de pågående utvecklingsarbetet kring höghastighetstransportmedlet hyper-

loop.  Tanken med Hyperloop är driften ska ske med förnybara energikällor 

och att transporttiderna ska kunna förkortas. Förutom i USA och Kina m.fl. 

diskuteras för framtiden även en rutt mellan Paris och Amsterdam och en 

sådan skulle då innebära att restiden endast skulle uppgå till ca 30 minuter.  

   

Delegationen träffade även cykelexperter från Dutch Cycling Embassy som 

är ett offentligt-privat nätverk för hållbar cykel inklusive rörlighet. Nätverket 

presenterade organisationen och därefter hölls en rundabordsdiskussion om 

olika cykelfrämjande aktiviteter. Nederländerna är det land i världen som har 

den högsta cykelanvändningen och med över 40 års erfarenhet av 

cykelpolitik och praktiska lösningar gör detta att landet ligger i framkant när 

det gäller cykelinfrastruktur. Samtidigt som cykling i hög grad bidrar till ökad 

rörlighet i städer, säkrare trafik och utsläppsminskningar har den även positiva 

effekter på ekonomin, social integration och hälsa. Dutch Cycling Embassy 

arbetar bl.a. med kunskapsspridning och rådgivning t.ex. vid konstruktion av 

cykelparkeringar och andra anläggningar. Dutch Cykling Embassy tar emot 

delegationer från hela världen och erbjuder kunskap till utländska parter som 

vill främja cyklingen med hjälp av holländsk expertis. Den kunskap och 

expertis som tillhandahålls involverar bl.a. forskning, planering, besluts-

fattande, produktutveckling, tillverkning, byggnad och konstruktion samt att 

hitta möjliga samarbetspartners. Många människor som kommer till Europa 

från andra delar av världen har tidigare inte använt sig av cykel. Dutch 

Cycling Embassy har därför börjat erbjuda kurser till dem för att främja ett 

ökat cyklande. Nederländerna är liksom Sverige ett land där man gärna 

samlar statistik och följer upp och utvärderar inom olika områden. Vid 

rundabordssamtalen diskuterades bl.a. uppgifter som tagits fram i studier där 

det visade sig att man kommit fram till olika resultat i Sverige och Neder-

länderna. Detta rörde bl.a. olika skador som uppstår vid cykelolyckor och där 

det framkom stora skillnader i resultat när det gäller cykelhjälmsanvändning 

vid cykelolyckor. 
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Besök vid hamnen i Rotterdam 

Delegationen reste därefter vidare till Rotterdam för att träffa företrädare för 

Port of Rotterdam på deras huvudkontor. Delegationen togs emot av 

styrelseledamoten Frans van Keulen som gav en presentation om Rotterdams 

arbete med infrastruktur, hållbarhet och flytande naturgas (LNG). Det är 

Rotterdams hamnmyndighet som driver hamnen i Rotterdam. Myndigheten 

var ursprungligen en del av Rotterdams kommun, men är sedan 2004 ett 

statligt bolag som ägs gemensamt av kommunen Rotterdam och den neder-

ländska staten. Hamnen i Rotterdam är den största i Europa och har stor 

betydelse för den nederländska ekonomin. Årligen fraktas ca 465 miljoner 

ton gods genom hamnen. Den har genom sitt läge kapacitet att nå alla 

industricentrum i Västeuropa inom ett dygn. Sedan 2004 pågår en mycket 

omfattande utbyggnad av Rotterdams hamn där det både ingår en utbyggnad 

av vatten- och vägnäten och en 11 kilometer lång vall kommer att byggas 

runt det nya hamnområdet. Utbyggnaden kommer även att inkludera en 20 

meter djup docka och en egen hamnterminal. Nära inloppet till hamnen i 

Rotterdam finns en importterminal för LNG som är lättillgänglig för LNG-

fartyg. Vid LNG-terminalen finns tre lagringstankar med en lagringskapacitet 

på vardera 180 000 kubikmeter. Detta gör det möjligt att lasta stora mängder 

LNG samtidigt. LNGn transporteras genom en underjordisk gasledning till 

det europeiska gasdistributionsnätet. Förutom leverans till naturgaslednings-

nätverket har LNG-terminalen även faciliteter för omladdning av LNG till 

fartyg, LNG-behållare eller tankbilar. Detta gör det möjligt för flytande 

naturgas att distribueras vidare av tankfartyg på inre vattenvägar, närsjöfart 

eller lastbil till områden som saknar rörledningar för leverans av naturgas eller 

för tillhandahållande till bensinstationer. Den ökade efterfrågan på LNG är en 

anledning till att Rotterdams hamnmyndighet samarbetar med ett par stora 

gasföretag för att bygga ut bulkanläggningar för LNG vid den befintliga 

LNG-terminalen. 
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Efter besöket vid hamnmyndigheten avslutade delegationen med en en- 

timmes båttur i hamnen.  

 

 

Besök vid Ministeriet för infrastruktur och miljö 

Resans sista dag inleddes med att delegationen åkte med buss och spårvagn 

till Ministeriet för infrastruktur och miljö. Besöket inleddes med en kort 

introduktion och därefter höll inbjudna talare olika presentationer. 

Ministeriet för infrastruktur och miljö har som inriktning för sitt arbete att 

göra Nederländerna konkurrenskraftigt, tillgängligt, uthålligt och säkert. När 

det gäller miljö är inriktningen att förbättra livskvaliteten, tillgång och 

mobilitet i en ren, säker och hållbar miljö. När det gäller transporter är 

inriktningen att skapa ett effektivt nätverk av vägar, järnvägar, vattenvägar 

och luftvägar samt att skapa en effektiv vattenhantering för att skydda mot 

översvämningar samt åstadkomma en förbättrad luft- och vattenkvalitet. 

 

I Nederländerna finns liksom i Sverige ett stort intresse för att utveckla 

intelligenta transportsystem (ITS) och s.k. smart rörlighet (smart mobility) 

och det sker ett betydande utvecklingsarbete med inriktning på att finna 

innovativa mobila lösningar. Det finns även ett rikt utbyte inom detta 

område mellan innovatörer i Sverige och Nederländerna. Inom området ITS 

och smart rörlighet finns många initiativ och partnerskap såväl nationellt som 

med andra länder som ligger i framkant. Övergången till smart rörlighet i 

Nederländerna är en prioriterad fråga och bygger på offentlig-privat sam-

verkan och samarbete mellan nederländska myndigheter och privata företag. 
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Syftet är att optimera användningen av ITS och åstadkomma en fortsatt 

hållbar utveckling efter 2018. ITS bedrivs med gemensamma investeringar 

och insatser som har nationell, regional och lokal påverkan. Målet för de 

närmaste åren är att uppnå hållbara intelligenta transporter i stor skala, och att 

detta ska omfatta fler områden och ett tillräckligt antal användare. Inten-

tionen är också att ITS-tjänsterna ska avancera tekniskt och kommersiellt och 

att de längre fram ska bli mindre beroende eller oberoende av permanenta 

offentliga investeringar. ITS-lösningarna i eller kring fordonet kan t.ex. 

bygga uppkoppling genom appar i smartphones för att stödja kommunika-

tionen mellan fordonen och eller infrastruktursystemet. Detta kommer i sin 

tur även att förbättra förutsättningarna för support till resenärerna men även 

som en viktig del i utvecklingen mot autonom körning och självkörande 

fordon. 

 

Ett stort och frekvent problem i det tätbefolkade Nederländerna är de stora 

trafikstockningar som uppstår dagligdags på vägarna. I början av 2014 enades 

den nederländska regeringen och regionerna om att fram till 2017 investera 

600 miljoner euro för att minska trafikstockningarna i rusningstrafik. I pro-

grammet som fått namnet Beter Benutten sker ett utvecklingsarbete där även 

företagen ingår och huvudinriktningen är att förbättra trafiksäkerheten och 

optimera användningen av vattenvägar och järnvägar i de 12 mest trafikerade 

storstadsregionerna. I programmet ingår ca 300 åtgärder och syftet är att 

uppnå kortare restider. Att minska trängseln och optimera användningen 

handlar om en kombination av åtgärder, bl.a. ökade godstransporter på 

vatten, fler säkra cykelparkeringar vid stationerna, förbättrad reseinformation 

och ökad tillförlitlighet i avgångar för kollektiva färdmedel. Det kan även 

handla om att företag åtar sig att medverka till att minska de anställdas resor 

under rusningstid, e-cykelkampanjer och möjligheter till flexibel arbetstid. 

De berörda parterna hoppas att programmet kommer att resultera i en 

minskning av restiderna med 10 procent i de mest trafikerade områdena.  

Utskottets sammanfattande bedömning är att delegationsresan till Nederlän-

derna uppfyllde det på förhand uttalade syftet med resan. 
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Karin Svensson Smith (MP), delegationsledare 
Edward Riedl (M)  
Sten Bergheden (M)  
Per Klarberg (SD) 
Emma Wallrup (V)  
Johan Andersson (S) 
Erik Ottosson (M) 
 
 
Från trafikutskottets kansli deltog två tjänstemän. 
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08.50–10.20 Ankomst Schiphol. 

 

10.45 Förste ambassadsekreterare Johanna Lind och ambassadprakti-

kanten Emma Almehed vid svenska ambassaden i Haag, samt 

en representant från Schiphol, möter upp vid ankomsthall 4 på 

Schiphol. 

 

11.00–14.30 Möte på Schiphol med introduktion om flygsäkerhet i relation 

till drönare av en representant från the Ministry of Infrastru-

cture och en specialist på drönare samt lunch. Därefter rundtur 

på flygplatsens område som är avspärrat för allmänheten.  

Kontakt: Bábète Boomgaardt. 

 

Transport till Haag med intercitytåg 

 

15.30 Incheckning på Park hotel i Haag.  

 

16.40 Johanna Lind och Emma Almehed möter i lobbyn av Park 

Hotel för gemensam promenad till Residenset. 

 

17.00–18.00 Briefing av ambassadör Per Holmström om Nederländernas 

inrikespolitik.  

Plats: Svenska residenset i Haag. 

 

18.30–21.00 Middag med följande inbjudna gäster: Betty de Boer, parla-

mentariker Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), 

Salima Belhaj, parlamentariker för Democraten 66 (D66), Peter 

van Veelen, Delft universitet, Tom de Bruijn, ansvarig för bl.a. 

trafikfrågor vid Haags kommun och Ben Vree, svensk konsul i 

Rotterdam. 

Plats: Svenska residenset i Haag. 
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08.45 Transport till Delft med hyrd buss. 

 

09.30–10.30 Möte med Connekt för presentation av Connekt följt av 

diskussion om deras lösningar för smart och hållbar transport. 

Fokus på ämnena ”Lean&Green, ”Green Deals” och 

”Hyperloop”. 

Plats: Connekts kontor i Delft. 

Kontakt: Edward Douma. 

 

10.30–12.00 Möte med Dutch Cycling Embassy – Presentation av organisa-

tionen följt av rundabordsdiskussion med ett urval av deras 

cykelexperter om deras cykelfrämjande aktiviteter. Nederlän-

derna har över 40 års erfarenhet av cykelpolitik och praktiska 

lösningar, vilket gör att landet ligger i framkant när det gäller 

cykelinfrastruktur. 

Plats: Connekts kontor i Delft. 

Kontakt: Edward Douma. 

 

12.15 Transport till Port of Rotterdams kontor. 

 

13.20–15.00  Möte med Port of Rotterdam – mottagande av styrelseledamot 

Frans van Keulen samt presentation om Rotterdams arbete med 

intrastruktur, hållbarhet och flytande naturgas (LNG). 

Plats: Hamnen i Rotterdam.  

Kontakt: dhr. Floor Geise. 

 

16.00–17.15  Båttur i Rotterdam (frivilligt)  

 

17.15 Transport tillbaks till Haag. 

 

18.30  Gemensam middag (frivilligt)  

 

 

 

08.36–08.44 Transport med buss och spårvagn till Ministeriet för infra-

struktur och miljö. 

 

09.00–11.30 Briefing på Ministeriet för Infrastruktur och Miljö med kort 

introduktion följt av presentationer om självkörande fordon, 

programmet ”Beter Benutten” för optimering av väg- vatten 

och järnvägsnät, samt om utvecklingen av ”smart mobility” i 

Nederländerna.  

Plats: Ministeriet för Infrastruktur och Miljö, Haag. 
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Kontaktperson: Puck Jeekel 

 

11.30–12.30 Transport till flygplatsen med buss och intercitytåg eller taxi.  

 

14.00 Återresa till Sverige från Schiphol med flyg eller från Amster-

dam med tåg. 


