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Vi har kommit något närmare delmålet om tillgänglig-
het under 2006. I norra Sverige har vägarna förstärkts 
och färre sträckor har stängts av vid tjällossning. Höjda 
hastighetsgränser på ett antal större vägar som byggts 
om eller försetts med mitträcke har också resulterat i 
förbättrad tillgänglighet. I storstadsområdena har den 
ökande trafi ken inneburit att hastigheterna på viktiga 
huvudleder minskat något trots trängselskatteförsöket i 
Stockholm och våra större investeringar i Göteborg som 
Götatunneln och breddning av E 6. Tillgängligheten för 
barn har förbättrats tack vare vårt och kommunernas 
byggande av gång- och cykelvägar, säkrare övergångs-
ställen, säkrare vägar till busshållplatser och säkrare 
busshållplatser. Genom dessa åtgärder har också anta-
let gående, cyklister och bussresenärer ökat. 

I jämförelse med övriga nordiska länder har det 
svenska vägtransportsystemet fortfarande hög trans-
portkvalitet. Investeringar i vägsystemet 2006 bedöms 
på sikt bidra till cirka 3 000 arbetstillfällen. Ungefär 25 
procent av dessa uppkommer i skogslänen. Det är posi-
tivt för den regionala utvecklingen.

Utvecklingen av trafi ksäkerheten går långsamt. Trots 
att mycket gjorts under 2006 måste mer göras för att nå 
etappmålet 270 dödade år 2007. Enbart på det statliga 
vägnätet har Vägverket satsat cirka 1 000 miljoner kro-
nor på riktade trafi ksäkerhetsåtgärder. Vi har tillsam-
mans med polisen investerat i trafi ksäkerhetskameror 
för att få ned hastighetsöverskridandena, vilket också är 
positivt för miljön. Polisen har i sin tur fördubblat an-
talet alkoholkontroller mellan 1997 och 2006, och stora 
resurser används årligen till övervakning av hastighe-
ter. Samtidigt har kommunerna systematiskt satsat på 
fysiska åtgärder i gatumiljön, och fordonsindustrin fort-
sätter att producera säkrare bilar. 

Då det gäller miljö har vi problem att nå etappmålen 
för koldioxid, halterna av kvävedioxid och partiklar i 
tätort samt för vägbuller. Här krävs ytterligare insatser, 
särskilt då det gäller växthusgasen koldioxid. Under året 
ökade försäljningen av miljöbilar kraftigt. Till det bidrog 
säkert den nya koldioxidskatten, statliga upphandlings-
krav, kommunala parkeringsregler och trängselskatte-
försöket i Stockholm. Att vi inte nått bullermålet beror 
till stor del på ökningen av tunga fordon och åtgärdstak-
ten längs de kommunala vägarna. Då det gäller målet för 

jämställdhet behöver vi veta mer innan vi vågar uttala 
oss om hur långt sektorn kommit i sin helhet.   

I årets temaavsnitt diskuterar vi begreppet mobilite-
ten i vägtransportsystemet utifrån olika perspektiv. Jag 
välkomnar en fortsatt diskussion omkring detta ämne. 
Välfärden i Sverige ska fortsätta att utvecklas, inte trots 
utan tack vare den mobilitet vägtransportsystemet er-
bjuder samhället. Det gäller att balansera och avväga de 
olika kraven. Det är en uppgift vi tar på största allvar. 
Ett gott samarbete och gemensamma målbilder är en 
förutsättning för att vi ska uppnå både den goda mobi-
liteten och samtliga vägtransportpolitiska mål – inklu-
sive miljömålen och 2007 års trafi ksäkerhetsmål.      

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö

Ingemar Skogö

Generaldirektörens kommentarer

I årets sektorsrapport har vi för första gången analyserat utvecklingen utifrån det över-

gripande transportpolitiska målet – en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt håll-

bar vägtransportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det ger oss ett 

verktyg för att analysera utveckling utifrån ett helhetsperspektiv. Vi behöver utveckla be-

dömningsmodellen. Vi kan konstatera att resultatet av de åtgärder som genomförs i sektorn, 

inklusive Vägverkets åtgärder, ger sammantaget ett positivt bidrag till måluppfyllelsen. 
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Basfakta
Utvecklingen av Sveriges ekonomi och be-

folkning har stor inverkan på transporterna. 

Under 2006 ökade Sveriges BNP med cirka 

4,3 procent 1 och befolkningen med cirka 

0,7 procent.2 Trafikarbetet på de statliga 

vägarna minskade med 0,1 procent för per-

sonbilar och ökade för den tunga trafi ken 

med 2,1 procent.

 

DEFINITIONER:
Trafi karbete: Den totala körsträckan för alla fordon 
(fordonskilometer)

Persontransportarbete: Den totala ressträckan för alla 
personer (personkilometer)

Godstransportarbete: Den totala mängden fraktat gods 
multiplicerat med antal kilometer (tonkilometer) 

TRANSPORTER I SVERIGE

Vägtrafi ken står för 87 procent av persontransportar-
betet i Sverige. 1

Persontransportarbetet har sedan 1997 ökat med 
9 procent på väg, med 8 procent med fl yg, med 32 procent 
med bantrafi k 3 och med 33 procent till sjöss. Under 2006 
var persontransportarbetet på väg och med fl yg i det när-
maste oförändrat jämfört med 2005, medan persontrans-
portarbetet med bantrafi k ökade med 8 procent och till 
sjöss med 9 procent.

Av det totala godstransportarbetet svarade vägtrafi -
ken 2006 (1997) för 40 (41) procent, sjöfartstrafi ken för 38 
(37) procent och järnvägstrafi ken för 22 (22) procent. 2

VÄGTRAFIK

Trafi karbetet med personbil var 63 miljarder fordonski-
lometer under 2006. Det är en minskning med 0,3 pro-
cent mot 2005, men sedan 1997 har trafi karbetet ökat 
med 10 procent. Trafi karbetet med buss uppgick 2006 
till 0,9 miljarder fordonskilometer. 3

Trafi karbetet med lastbil har ökat med 40 procent se-
dan 1997. Fördelat på lätta och tunga lastbilar var ök-
ningen 56 respektive 22 procent. Den kraftiga ökningen 
av lätta lastbilar beror dels på en ökad försäljning av 
lätta lastbilar, dels på att vissa personbilar har regist-
rerats om till lätta lastbilar. År 2006 var trafi karbetet 
med lastbil 11 miljarder fordonskilometer, varav 4 mil-
jarder med tunga lastbilar.

På det statliga vägnätet har trafi karbetet ökat med 
16,1 procent sedan 1997. Ökningen var störst på euro-

Godstransportarbete i Sverige (miljarder tonkilometer)

Källa: SIKA och Banverket
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  1 Prognos från Konjunkturinstitutet

  2 Preliminär uppgift för 2006

  3 Järnväg, spårväg och tunnelbana
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1  Inrikes resor för personer i åldern 15–84 år. Källa: RES (mätdagsperiod 
 2005-10-01–2006-09-30). 
2 Fordon registrerade för första gången i EU
3 Avser total mängd levererad diesel. Det innefattar även diesel för andra ändamål än  
 som drivmedel inom vägtranportsektorn.

5

pavägarna, 21,8 procent. Under 2006 ökade trafi karbe-
tet med cirka 0,2 (0,8) procent. För personbilar minskade 
trafi karbetet med 0,1 (+0,4) procent medan trafi karbetet 
för tunga fordon ökade med 2,1 (4,3) procent.

ANVÄNDARE

I snitt reser vi dagligen 41 km, varav 30 km med person-
bil. Män reser i genomsnitt 47 km per person och dag, 
medan kvinnor reser 35 km. Den totala reslängden 2006 
var 63 miljarder personkilometer för män och 47 miljar-
der för kvinnor 1.

Knappt 81 procent av befolkningen över 18 år hade kör-
kort år 2006, totalt 5,8 miljoner personer. Av kvinnorna 
hade 74 procent körkort och av männen 87 procent.

FORDON

Inregistreringen av personbilar och lastbilar ökade med 
0,7 respektive 8,1 procent jämfört med 2005. Antalet per-
sonbilar som direktimporterades 2006 var cirka 29 800, 
vilket var 19 procent mindre än 2005. 4

Av lätta fordon (personbil, lätt lastbil och lätt buss) 
drevs 87,2 procent med bensin (varav 0,1 procent elhy-
brider) och 11,6 procent med diesel. Resterande drevs 
huvudsakligen med etanol (1,0 procent) eller gas (0,2 
procent). De tunga fordonen (tung buss och tung last-
bil) var dieseldrivna till 96,4 procent. Resterande drevs 
huvudsakligen med bensin (1,8 procent), etanol (0,5 pro-
cent) eller gas (1,2 procent).

Andelen inregistrerade fordon2 som kan drivas med 
alternativa bränslen mer än fördubblades under 2006 
för såväl lätta som tunga fordon. 5

Mängden levererad motorbensin (exklusive låginblan-
dad etanol) var för de elva första månaderna 2006 cirka Trafikarbete

Index 1997=100 

Källa: VTI, SCB, SIKA och Vägverket. Data bygger på reviderad trafikarbetsmodell 
där även den nya körsträckedatabasen har använts.
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Antal fordon i trafi k i slutet av respektive år 
(antal tusen)

2002 2003 2004 2005 2006

Personbil 4 045 4 078 4 116 4 157 4 207

Buss 14 14 13 13 14

Lastbil, lätt 
(<3,5 ton totalvikt) 333 346 365 386 404****

Lastbil, tung 
(>3,5 ton totalvikt) 76 75 75 75 76****

Släp 763 781 805 834 863

Terrängskoter 152 148 156 170 177

Traktor 328 327 327 327 327

Motorcykel 
(per 30 juni) 202 217 235 250 269*****

EU-moped klass I 
(per 30 juni) 19 30 48 72 94*****

Moped klass II 113* 114* 104** 100*** 95***

Källa: SIKA (om inget annat anges) 

* Trafi kförsäkrade fordon per 30 juni. Källa: Sveriges Försäkringsförbund

** Trafi kförsäkrade fordon per 31 december. Källa: Sveriges Försäkringsförbund

*** Skattade siffror

**** Fördelningen mellan lätt lastbil och tung lastbil är skattad

***** Källa: SCB
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76 000 km enskilda vägar med statsbidrag och ett mycket 
stort antal enskilda vägar utan statsbidrag, merparten 
så kallade skogsbilvägar. 7

Väglängd och trafi karbete 2006

Kategori Väglängd km Antal fordons-
km (miljarder)

Statliga vägar 98 300 51
Vägkategori
Europavägar 4 900 19
Övriga riksvägar 10 500 14
Primära länsvägar 11 000 8
Övriga länsvägar 71 900 11
Hastighetsgräns
110 km/tim 5 600 13
90 km/tim 24 900 21
70 km/tim 60 200 13
50 km/tim 7 400 4
30 km/tim 200 0,1
Vägtyp
Motorvägar 1 740 13
Motortrafi kleder 400 1,4
varav mötessäkrade 360 1,3
4-fältsväg 245 1,6
Vanlig väg 96 000 34,4
varav mötessäkrade 1 150 2,9
Kommunala gator och vägar 41 000* 21

*Uppgiften avser år 2005

7

2,3 procent lägre än motsvarande period under 2005. 
Detta är främst ett resultat av att bensindrivna person-
bilar och lätta lastbilar har bytts ut mot diesel- och eta-
noldrivna.

Mängden levererad diesel var cirka 4,0 procent hög-
re de elva första månaderna 2006 än motsvarande pe-
riod 2005. En ökad inblandning av fettsyrametylestrar 
(FAME) i dieseln medförde dock att ökningen av leve-
rerad ren diesel dämpades något. Ökningen exklusive 
FAME var cirka 3,2 procent.3  Inom vägtransportsektorn 
har dieselförbrukningen ökat på grund av dels att ben-
sindrivna fordon har bytts ut mot dieseldrivna, dels att 
trafi karbete med tunga lastbilar har ökat.

Bränsleförbrukningen för nya personbilar 2006 var i 
genomsnitt 7,8 liter/100 km. Under både 2005 och 2006 
har bränsleförbrukningen för nya bilar minskat. Åren 
1999–2004 var den däremot mer eller mindre konstant. 
Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten som inför-
des under 2006 är en bidragande orsak till den minskade 
bränsleförbrukningen. 6

Infrastruktur
Det svenska vägnätet består av 98 300 km statliga all-
männa vägar och 41 000 km kommunala gator och all-
männa vägar. Förutom de allmänna vägarna fi nns cirka 

5 Inregistrerade fordon per bränsleslag*

Inregistrerade lätta fordon 2003 2004 2005 2006

Antal Andel, % Antal Andel, % Antal Andel, % Antal Andel, %

Bensin 233 101 83,5 233 379 81,9 274 248 78,4 226 848 63,9

varav elhybrider 89 0,0 736 0,3 1 960 0,7 2 879 1,3

Diesel 40 603 14,5 45 441 15,9 63 993 18,3 97 718 27,5

Etanol 4 460 1,6 5 181 1,8 9 486 2,7 26 233 7,4

Gas 1 049 0,4 1 048 0,4 1 945 0,6 4 216 1,2

El 4 0,0 0 0 3 0,0 1 0,0

Övrigt (metanol, fotogen) 1 0,0 1 0,0 1 0,0 0 0,0

Inregistrerade tunga fordon         

Diesel 5 900 98,0 6 081 97,2 7 525 95,6 7 956 94,5

Gas 88 1,5 155 2,5 151 1,9 228 2,7

Etanol 1 0,0 0 0 0 0 129 1,5

Bensin 27 0,4 21 0,3 197 2,5 110 1,3

Övrigt (el, metanol, gengas) 6 0,1 1 0,0 1 0,0 1 0,0

* Uppgifter för 2002 är inte tillgängliga.

Bränsleförbrukning och koldioxid för nya personbilar

1995* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bensin l/100 km 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,0

Diesel l/100 km 7,5 6,6 6,5 6,5 6,5 6,7 6,9 7,1 7,1 7,0 6,9

Totalt bensin och 
diesel l/100 km 9,3 8,8 8,5 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 7,8

Totalt bensin och 
diesel CO2 g/km 221 210 204 201 197 198 197 198 197 194 188

Källa: Bilindustrin, ACEA, JAMA, KAMA (1995–2004) och Vägverket (2005–2006). Uppgifter för 2006 är preliminära.
* 1995 är basår för den europeiska överenskommelsen om minskade koldioxidutsläpp från nya bilar.
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I detta avsnitt redovisas i sammandrag Vägverkets bedömningar av graden av 

måluppfyllelse för det övergripande transportpolitiska målet, de sex delmålen samt 

respektive delmåls långsiktiga etappmål. En mer utförlig beskrivning av respektive 

delmål och etappmål ingår i avsnittet Resultatredovisning. 

 

Utvecklingen i sammandrag

  Grönt: Målet har uppfyllts  Gult: Delar av målet har uppfyllts  Rött: Målet har inte uppfyllts Grått: Underlag för bedömning  
      saknas

Måluppfyllelsen graderas i fyra nivåer och färgläggs enligt följande

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET FÖR TRANSPORTPOLITIKEN 

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. GULT

Samhällsekonomisk effektivitet GULT

Långsiktig hållbarhet GULT

DELMÅL OCH ETAPPMÅL

Tillgängligt transportsystem
Delmål
Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så 
att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov 
kan tillgodoses. GULT

Etappmål

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv skall successivt 
förbättras mellan glesbygd och centralorter samt mellan regioner 
och omvärlden. GRÖNT

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden 
skall öka. GULT
Andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransportsystemet, 
inklusive kollektivtrafik, skall öka. 
Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med 
funktionshinder. GULT

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransport-
systemet skall öka. GRÖNT

Andeln gående, cyklister och bussresenärer skall öka jämfört med 
det totala kortväga resandet. GRÖNT

Hög transportkvalitet
Delmål

En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och 
funktion medger en hög transportkvalitet för medborgarna och 
näringslivet.  GRÖNT

Etappmål
Kvaliten i det svenska vägtransportsystemet skall succesivt 
förbättras. GULT

Säker trafik
Delmål

En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall 
vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor 
inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och 
funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. GULT

Etappmål
Antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall 
minska och antalet dödade i vägtrafikolyckor skall understiga 270 
personer 2007 inom hela vägtransportsektorn.  RÖTT

God miljö

Delmål

En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och funktion 
anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där natur- 
och kulturmiljö skyddas mot skador. God hushållning med mark, 
vatten, energi och andra naturresurser skall främjas. 
Vägtransportsystemets utformning skall bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen nås.  GULT

Etappmål

Vägtrafikens utsläpp av koldioxid 2010 skall uppgå till högst 
1990 års nivå. RÖTT

Halter av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partiklar i 
tätorter skall ligga under gränsvärlden och fastställda 
miljökvalitetsnormer.  RÖTT

Inga boende skall utsättas för vägtrafikbuller överstigande 65 dBA 
ekvivalentnivå utomhus 2007. I de fall utomhusnivån inte kan 
reduceras bör inriktningen vara att ekvivalentnivån inomhus inte 
överstiger 30 dBA.  RÖTT

Miljöfarligt material skall inte införas i infrastrukturen, användningen 
av icke förnyelsebara material skall minimeras och material skall 
återanvändas. GULT

Nya vägtransportanläggningar skall lokaliseras så att de fungerar i 
samklang med sin omgivning och utformas med hänsyn till natur- 
och kulturvärden.  GULT

Positiv regional utveckling
Delmål
En positiv regional utveckling, där vägtransportsystemet främjar en 
positiv regional utveckling genom att dels utjämna skillnader i 
möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka 
nackdelar av långa transportavstånd. GRÖNT

Jämställt vägtransportsystem
Delmål
Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar 
mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall 
ha samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, 
utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas 
samma vikt. GRÅTT

                                                       E4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden
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Figur 2. Målanalysens utvecklings-
kedja

Resultatredovisning
Vägverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 2006 i sek-

torsredovisningen redovisa och kommentera måluppfyllelsen 

mot det övergripande transportpolitiska målet, de sex trans-

portpolitiska delmålen och tillhörande långsiktiga etappmål. 

Verksamhetsårets etappmål gäller enbart Vägverkets verksam-

het och återrapporteras i verkets årsredovisning. 
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Målanalysens trappstegF1

I årets sektorsredovisning analyseras för första gången 
utvecklingen i vägtransportsystemet utifrån det över-
gripande målet. Vägverket har för avsikt att inför kom-
mande sektorsredovisningar vidare utveckla metodiken 
för att analysera måluppfyllelse mot såväl det övergri-
pande målet som tillhörande etappmål.

Möjligheten att göra en målanalys varierar stort mel-
lan målen. Detta framgår i fi gur 1. Trappstegen symbo-
liserar var delmålet befi nner sig i utvecklingen mot en 
fullständig målanalys. För att göra en fullständig mål-
analys krävs kunskap om vilka intentioner som låg 
bakom beslutet om målet. Oftast är målen kortfattat 
uttryckta. För att kunna ta fram mått som återspeglar 
hela målet krävs att man går tillbaka och analyserar de 
avsikter som låg bakom målformuleringen. För vissa av 
delmålen avspeglar de mått som i dag mäts endast frag-
ment av målet. Detta gäller särskilt delmålen Tillgäng-
lighet, Regional utveckling, Jämställdhet och några av 
miljömålets etappmål. 

Då mått är framtagna ska de mätas, vilket kräver mät-
metoder och mätinstrument. När man ska bedöma gra-

den av måluppfyllelse krävs att målet är tidsatt. För en 
fullständig målanalys krävs också kunskap om olika ef-
fektsamband, till exempel genomförda åtgärders påver-
kan på utfallet.

Utvecklingen av miljö- och trafi ksäkerhetsmålen har 
nått längst på vägen mot en fullständig målanalys, 
medan det för de andra delmålen återstår fl er steg. Då 
det gäller jämställdhet behöver vi utveckla mätningar 
för hela sektorn, för tillgängligheten behöver vi mer hel-
täckande mått och för positiv regional utveckling åter-
står att förfi na mätmetoderna för vägtransportsektorns 
påverkan på tillväxt. Transportkvalitet saknar ett tidsatt 
mål. Det ska understrykas att detta är en schablonmäs-
sig beskrivning. För några av miljömålets etappmål har 
utvecklingen av mått och mätningar inte kommit längre 
än jämställdhetsmålet. F1

DET ÖVERGRIPANDE MÅLET FÖR 
TRANSPORTPOLITIKEN 

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet.

Intentioner och avsikter med målet
Syftet med det övergripande målet är att uppnå ett trans-
portsystem som är samhällsekonomiskt effektivt och mil-
jömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart. 
Målet innebär också att vi ska åstadkomma ett transport-
system som långsiktigt och på ett uthålligt sätt uppfyller 
delmålen om tillgänglighet, positiv regional utveckling, 
transportkvalitet, säkerhet, jämställdhet och god miljö. 

I det övergripande målet fi nns alltså både ett sam-
hällsekonomiskt effektivitetskrav och ett krav på en 
långsiktigt hållbar transportförsörjning. Målet gäller 
medborgarna och näringslivet i hela landet och kraven 
på hållbarhet förutsätter hänsyn till kommande gene-
rationer. 



Samhällsekonomisk dimension

Samhällsekonomisk 
Något som kallas samhällsekonomiskt berör ekonomiska förhållanden i samhället som helhet, till skillnad från 
företagsekonomisk och privatekonomisk, som rör enstaka företag respektive individer.

Samhällsekonomisk analys
Ett samlingsnamn för alla ana-
lyser av samhällsekonomisk 
karaktär.

Samhällsekonomisk bedömning
En samhällsekonomisk kalkyl som också in-
kluderar bedömningar av relevanta effekter 
som inte kunnat kvantifi eras eller värderas i 
monetära termer.

Samhällsekonomisk kalkyl
Beräkning av en åtgärds samhällsekonomiska kostnad och nytta. Alla effekter 
presenteras dels kvantitativt och dels värderade. Beräkningen sammanfattas 
dessutom ofta i en nettonuvärdeskvot (NNK).

Kostnadseffektivitet
En situation där kvantifi erade 
mål uppnås till lägsta möjliga 
samhällsekonomiska kostnad.

Samhällsekonomiskt lönsamt
Positivt nuvärde av alla kostnader och intäkter 
som är förknippade med förbrukning av resur-
ser eller effekter och nytta som medborgarna 
och företagen är villiga att betala för.

Samhällsekonomisk effektivitet
En åtgärd antas leda till ökad välfärd om vinsterna för dem som vinner på en 
förändring kan kompensera förlusterna för dem som förlorar på den, så att en 
nettoförbättring ändå uppstår. Det demokratiska beslutssystemet måste också 
anse att den nya välfärdsfördelningen är acceptabel. Samhällsekonomisk ef-
fektivitet i transportsektorn förutsätter att kostnaden för investeringar motsvaras 
av individernas betalningsvilja och att endast de transporter utförs som täcker 
sina marginalkostnader.

F2
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Det övergripande transportpolitiska målet innehål-
ler fl era dimensioner. Därför krävs ett samlat underlag 
som täcker alla dimensioner för att analysera förslag 
till åtgärder i vägtransportsystemet. Det bör innehålla 
en samhällsekonomisk effektivitetsanalys, en långsiktig 
hållbarhetsanalys, en analys över tid, en fördelningsana-
lys och en delmålsanalys.

Vi har i redovisningen valt att särredovisa den sam-
hällsekonomiska dimensionen och dimensionen lång-
siktig hållbarhet. F2

Den samhällsekonomiska dimensionen 
I en samhällsekonomisk kalkyl inkluderas samtliga ef-
fekter som kunnat identifi eras, kvantifi eras och värde-
ras i monetära termer. De effekter som vanligen återfi nns 
i kalkyler för väginvesteringar är för närvarande tids-
vinster, olycksrisker, luftemissioner, koldioxidutsläpp, 
fordonskostnader, drift och underhåll samt skattefi nan-
sieringskostnader. Alla relevanta effekter kan inte kvan-
tifi eras och värderas i de kalkyler som i dag används 
inom vägtransportsektorn. Effekter som inte kan vägas 
in i nyttokostnadskalkyler bör åskådliggöras på annat 
sätt. Till exempel beaktas inte fördelningseffekter i till-
räcklig omfattning i våra samhällsekonomiska kalky-
ler. Det betyder inte att det skulle vara ointressant eller 
att det inte skulle gå att göra det i en utvecklad kalkyl. 
Samhällsekonomisk effektivitet utgår från individer-
nas värderingar och kan således ses som ett antropo-

gent, människocentrerat, begrepp. Men även en bio- eller 
ekocentrisk världsbild kan vara samhällsekonomiskt ef-
fektiv under förutsättning att vi människor i våra vär-
deringar inkluderar existens- och bevarandevärden för 
djur och natur. Det fi nns inget teoretiskt hinder (om än 
praktiska) för att utveckla de samhällsekonomiska kal-
kylerna för att i betydligt större utsträckning än i dag 
innefatta begreppet långsiktig hållbarhet. I praktiken 
ska de effekter som inte ryms i kalkylen i en samhälls-
ekonomisk bedömning alltid presenteras på bästa sätt 
tillsammans med kalkylen. F3
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Den långsiktiga hållbarhetsdimensionen
En hållbar samhällsutveckling omfattar såväl ekologiska, 
sociala och kulturella som ekonomiska aspekter. Begrep-
pet ett långsiktigt hållbart transportsystem innefattar 
aspekterna rättvisa och jämlikhet, välfärd, sysselsätt-
ning, regional utveckling och miljö och hälsa. 

Begreppet hållbar utveckling innehåller således ett 
tidsperspektiv och en rättvisedimension mellan och inom 
generationerna som vi inte fullt ut beaktar i dagens sam-
hällsekonomiska nyttokostnadskalkyl.  

Det behöver inte fi nnas någon konfl ikt mellan sam-
hällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet. 
Men i praktisk hantering är inte alla väsentliga krav 
för långsiktig hållbarhet identifi erade och konkretise-
rade på ett sådant sätt att de kan beaktas fullt ut i da-
gens kalkyler. 

Mått för mätning av det övergripande målet
Dagens mått

I dag mäter vi det övergripande målet; samhällsekono-
miskt effektivt och långsiktigt hållbar transportförsörj-
ning för medborgarna och näringslivet i hela landet, både 
med måtten för samhällsekonomisk effektivitet och med 
måtten för de olika delmålen. Mätningen gäller olika de-
lar men är inte fullständig. Tillsammans utgör de olika 
effektivitetsmåtten, inklusive de som gäller delmålen, 
indikatorer på om samhällets åtgärder leder till att det 
övergripande målet kan uppnås eller inte.

Behov av utveckling av mått
Det samlade beslutsunderlag som tas fram för olika slag 
av åtgärder i vägtransportsystemet bör utvecklas så att 
det innehåller en samhällsekonomisk effektivitetsana-
lys, en analys av kostnadseffektiv måluppfyllelse och en 
fördelningsanalys. Fördelningsanalysen bör generellt ut-
vecklas så att den innehåller såväl regionalt perspektiv, 
socialt perspektiv, genusperspektiv och generationsper-
spektiv. Metoder ska även utvecklas för att mäta konse-
kvenser för trafi kantgrupper med särskilda behov, som 
barn, äldre och funktionshindrade.

För drift- och underhållsåtgärderna fi nns tydliga in-
dikationer på att insatserna kan vara otillräckliga för att 
upprätthålla en effektiv trafi kförsörjning i alla delar av 
näten. Här fi nns alltså behov av att utveckla måtten och 
att kunna väga drift- och underhållsåtgärder mot andra 
åtgärder i vägtransportsystemet utifrån det övergripande 
målet. En metod för att bedöma måluppfyllelse av drift 
och underhåll saknas för närvarande. 

Utfall mot det övergripande målet
Utfallet redovisas var för sig för den samhällsekonomiska 
effektiviteten och för den långsiktiga hållbarheten.

Samhällsekonomisk effektivitet
Vi mäter och redovisar utfallet då det gäller samhälls-
ekonomisk effektivitet med hjälp av dels nettonuvärdes-

kvotsberäkningar (NNK) av efterkalkyler för ett antal 
väginvesteringar, dels beräkning av i vilken grad trafi -
kanterna betalar de kostnader trafi ken åsamkar sam-
hället.

Dessa partiella analyser räcker inte för att bedöma 
om de samlade förbättrings- och investeringsåtgärderna 
samt drift- och underhållsåtgärderna i väg- och gatu-
nätet under det gångna året har bidragit till en ökad 
samhällsekonomisk effektivitet. Vi väljer ändå att an-
vända oss av dessa analyser som indikatorer i avvak-
tan på att ytterligare mått ska utvecklas. Den alternativa 
metoden för förbättrings- och investeringsåtgärder är 
att med hjälp av uppgifter från den nationella vägda-
tabasen samt prognos- och analysverktygen Sampers 
och Samkalk, effektbedöma skillnaderna mellan vägnä-
tet för två olika år. Denna metod står dock inte till buds 
för närvarande.

Det fi nns många osäkerheter även i de beräkningar som 
fi nns av externa marginalkostnader och hur dessa inter-
naliserats i det trafi kanterna är villiga att betala. De kan 
ändå ses som en indikation på tillstånd och utveckling.

Nuvärdeskvoten
Beräkningen av nuvärdeskvoten baseras på utfallet i 
efterkalkyler för väginvesteringar som är större än 50 
miljoner kronor och som öppnats för trafi k år 2006. Nio 
stora objekt med en kostnad på över 50 miljoner kronor 
vardera har öppnats för trafi k under året. Dessa objekt 
representerar en investeringsvolym på 5 099 miljoner 
kronor. Dessa kostnader har förbrukats under ett antal 
år och kan alltså inte enbart hänföras till 2006. För sju 
av objekten har den samhällsekonomiska lönsamheten 
beräknats. Skillnaden mellan dessa efterkalkyler och de 
ursprungliga kalkylerna är att här fi nns nu den slutliga 
sanna investeringskostnaden med. Kalkylerna har ut-
förts med Vägverkets verktyg EVA.

Cirka 70 procent av investeringskostnaderna för de 
stora objekten härrör från Götaleden. Detta objekt är be-
räknat med Vägverkets gängse metod och blir då olön-
samt. Men kalkylen innehåller inte nyttan av till exempel 
minskad barriär mot vattnet och exploateringsvinster 
för Göteborgs kommun. 

Den totala lönsamheten har beräknats genom att en 
genomsnittlig NNK har tagits fram. Den genomsnittliga 
nettonuvärdeskvoten blir i genomsnitt 0,3, Götaleden 
oräknat (-0,5 när Götaleden räknas med). Vår samlade 
bedömning är att de stora projekten i genomsnitt är sam-
hällsekonomiskt lönsamma. 8

Under 2006 har även en uppföljning gjorts av de stora 
objekt som öppnades för trafi k år 2003. Här kan man 
jämföra nyttan enligt efterkalkylen och ursprunglig kal-
kyl. Effektsambanden har till viss del ändrats under pe-
rioden och i några fall har trafi kökningen varit lägre än 
beräknat. I genomsnitt fi nns dock en beräknad positiv 
NNK på 0,6 för dessa objekt. 9
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Internaliseringsgrad för externa marginalkostnader
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA, PM 
2007:1) har gjort beräkningar över i vilken grad skatten 
på fordonsbränsle (energiskatt) räcker till för att täcka 
(internalisera) de externa marginalkostnader som or-
sakas av slitage och deformation, olyckor, buller och 
luftemissioner. I nedanstående tabell tar vi inte upp 
koldioxidskatten och inte heller marginalkostnader för 
klimatgaser eller trängseleffekter på grund av restids-
osäkerhet och försening. Av tabellen framgår att det kan 
antas att bensindrivna personbilar med katalysatorer 
som körs på landsbygdsvägar betalar sina fulla kost-
nader (och lite till) medan lastbilar och då framförallt i 
tätort, åstadkommer marginalkostnader som är betyd-
ligt större än energiskatten. Av tabellen framgår också 
att internaliseringsgraden kan antas ha ökat något mel-
lan 2004 och 2006. 10

Långsiktig hållbarhet
Långsiktig hållbarhet mäts och redovisas både med mått-
ten för samhällsekonomisk effektivitet och för måtten 
för de sex transportpolitiska delmålen.

När det gäller de dimensioner av det övergripande må-
let som rör långsiktig hållbarhet fi nns det inte tillräcklig 
information för att göra en fullständig redovisning av 
tillståndet i dag. Dagens starka beroende av fossila driv-
medel och den klimatpåverkan det åstadkommer bidrar 
inte till långsiktig hållbarhet, utifrån både ekologiska, 
sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensioner. 

Vi väljer ändå att använda oss av och redovisa utfal-
let för de två effektivitetsmåtten och utfallet för del-
målen som indikatorer på vägtransportsystemets lång-

Internaliseringsgrad, Skatt/Marginalkostnad 
(2005/2006 års priser), % (Värden inom parentes är 
beräknad internaliseringsgrad år 2004)

Typ av fordon Energiskatt 
landsbygd

Energiskatt tätort

Personbil, bensin med katalysator 104 (103) 64 (64)

Personbil, bensin utan katalysator 48 (48) 31 (31)

Personbil, diesel med katalysator 30 (22) 13 (9)

Personbil, diesel utan katalysator 31 (22) 6 (4)

Lastbil, 3,5–16 ton 25–26 (18) 8 (6)

Lastbil, > 16 ton 27–32 (19-23) 9-12 (6–9)

Bearbetning efter tabell 10 i SIKA PM 2007:1, Vägtrafi kens externa effekter 2006. Högre 
tal är större internaliseringsgrad. 100 = full internalisering.

Här avses marginalkostnader för slitage och deformation, olyckor, buller och luftemis-
sioner. Tabellen tar ej upp koldioxidskatten och ej heller marginalkostnader för klimatgaser 
eller trängseleffekter på grund av restidsosäkerhet och försening.
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8 Uppföljning av kostnader och kalkylerad samhällsnytta 
för objekt > 50 miljoner kronor som öppnats för trafi k 
under 2006

Typ av objekt Väg o sträcka Slutlig 
kostnad 
mnkr *

NNK **

Motorväg E 4 Markaryd–Strömsnäsbruk 
(förbi Markaryd) 808 0,1

” Rv 44 Väne Ryr–Båberg 284 1,5

” Rv 45 Götaleden, Göteborg **** 3 490 -0,8

Mötesfri väg E 4 Torsboda–Kittjärn 95 0,6

” E 4 Örnsköldsvik–Arnäsvall 112 0,3

” Rv 23 Genom Sandsbro 94 -0,4

” Rv 26 Karlstorp–Karleby*** 55 -  

Ej mötesfri väg RV 26 Rämmen–W-länsgräns ***
76 -

Bärighetsförbätt-
ring

RV 68 Horndal-X-länsgräns
85 -0,7

Totalt Summa 5 099 -

Beräkningsbara Summa 4 968 -0,5

exklusive 
Götaleden Summa 1 478 0,3

Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkyle-
rad samhällsnytta för vägobjekt som öppnats för trafi k 
2003 (prisnivå 2003)

Vägnummer Sträcka Total    Nettonuvärdeskvot

  kostnad 
mnkr

Beräknad 
2003

Uppföljd 
2006

E 6 Hogdal–Nordby 442 1,6 1,5

E 6 Kristianstad–
Fjälkinge 129 0,6 0,6

E 20 Trafi kplats Nääs 117 -0,5 -0,4

E 4 Tpl Västberga 171 - -

E 4 Yttervik–Tjärn 180 0,3 0,3

E 22 Valdemarsvik–
Söderköping 105 2,8 0,8

Rv 45 S-länsgräns–
Byråsen 193 -0,7 -0,7

Rv 25 Vrå–Boasjön 69 0,4 0,9

Rv 32 Boxholm–
Bleckenstad 107 0,8 0,8

Rv 32 Skullaryd–
Sunneränga 53 0,4 -0,1

Rv 26 (64) Sjötorp–Spåsjön 62 0,8 0,6

Totalt Summa 1 629 - -

Beräkningsbara Summa 1 458 0,8 0,6
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* Alla kostnader är uttryckta i prisnivå 2006.

** NNK = nettonuvärdeskvot (kalkylerad samhällsnytta). Baserad på slutlig kostnad.

*** Objekten Karlstorp–Karleby och Rämmen–W-länsgräns har inte lönsamhetsberäknats 
 enligt Vägverkets gängse metod.

**** Objektet Götaleden ingår i Göteborgsöverenskommelsen och är inte planlagt i nationell  
 plan för 2004–2015. Lönsamhetsberäkning är utförd med Vägverkets gängse metod  
 och innehåller t.ex. inte nyttan av minskad barriäreffekt samt exploateringsvinster för  
 Göteborgs kommun.

siktiga hållbarhet, detta i avvaktan på utvecklingen av 
ytterligare mått och mätningar av dessa. 

Utfallet för de mått vi använder för samhällsekonomisk 
effektivitet redovisas ovan under effektivitetsmåtten.

Utfallen för de olika vägtransportpolitiska måtten re-
dovisas nedan omvandlat till graden av måluppfyllelse: 

En detaljerad beskrivning av utfallet fi nns under res-
pektive delmål. 

Tillgänglighet  

Transportkvalitet    

Trafi ksäkerhet  

Miljö  

Regional utveckling   

Jämställdhet   



RESULTATREDOVISNING

12

Graden av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen redovisas också inledningsvis var för 
sig för den samhällsekonomiska effektiviteten och för 
den långsiktiga hållbarheten. Därefter gör vi en sam-
lad bedömning.

Graden av måluppfyllelse för samhälls-
ekonomisk effektivitet

Metod för bedömning av graden av måluppfyllelse 
Graden av måluppfyllelse baseras på en sammanvägd be-
dömning av utfallet för de två valda effektivitetsmåtten.

Måttet nuvärdeskvot: För att en åtgärd ska vara sam-
hällsekonomiskt lönsam enligt en samhällsekonomisk 
nyttokostnadskalkyl ska den ha en nettonuvärdeskvot 
som överstiger 0. En nettonuvärdeskvot på 0,5 (NNK = 
0,5) innebär att för varje satsad hundralapp får man 
denna åter plus ytterligare en femtiolapp i avkastning, 
sett över projektets livslängd. Nyttan är i detta fall 50 
procent större än investeringskostnaden. Att genomföra 
projekt som är samhällsekonomiskt lönsamma leder till 
ökad effektivitet. F4

Måttet trafi kens internaliseringsgrad för externa mar-
ginalkostnader: För att trafi keringen ska kunna antas 
vara samhällsekonomiskt effektiv bör trafi kanterna be-
tala de externa marginalkostnaderna fullt ut, dvs. inter-
naliseringsgraden bör vara 100 procent.

Måluppfyllelse
Utfallet visar att beräkningsbar samhällsekonomisk lön-
samhet i huvudsak har uppnåtts i analyserade investe-
ringsprojekt. Detta är en indikator på att genomförandet 
av dessa har bidragit till en ökad samhällsekonomisk 

effektivitet. Då det gäller de externa marginalkostna-
dernas internaliseringsgrad pekar utfallet mot att det 
är en bra bit till samhällsekonomisk effektivitet. Delar 
av målet har uppfyllts.

Graden av måluppfyllelse för långsiktig 
hållbarhet

Metod för bedömning av graden av måluppfyllelse 
Graden av måluppfyllelse baseras på en sammanvägd be-
dömning av utfallet för de två valda effektivitetsmåtten 
samt graden av måluppfyllelse för de sex vägtransport-
politiska måtten.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts.

Graden av måluppfyllelse för det samlade 
övergripande målet

Metod för bedömning av graden av mål-
uppfyllelse 
Graden av måluppfyllelse baseras på en sammanvägd 
bedömning av utfallet för de två valda effektivitets-
måtten samt de två effektivitetsmåtten, sammanvägda 
med utfallet för måtten för de olika vägtransportpo-
litiska måtten. F5

Vägverket har för avsikt att inför kommande sektors-
redovisningar vidare utveckla metoderna för att analy-
sera måluppfyllelsen mot det övergripande målet.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts.

S

F4

F5

NNK =
Nuvärde Nettonytta   – Nuvärde Åtgärdskostnad

Nuvärde Åtgärdskostnad



RESULTATREDOVISNING

13

VIKTIGA BEGREPP SOM ANVÄNDS I DENNA REDOVISNING

Centralort: 
Tätort med fl er än 3 000 invånare

Tätortsområden: 
Sveriges städer

Storstadsområden och nationella centrum: 
Stockholm, Göteborg och Malmö

Regionala centrum:
32 orter som är av väsentlig betydelse för samhällsservice (läns-
sjukhus och högskolor m.m.), kommersiellt och kulturellt utbud och 
som Rikstrafi ken har pekat ut som viktiga knutpunkter för de olika 
trafi kslagen

Glesbygd: 
Landsbygd och tätorter som har mer än 45 minuters bilresa till när-
maste tätort större än 3 000 invånare samt öar utan fast landförbin-
delse (Glesbygdsverket)

TILLGÄNGLIGT TRANSPORTSYSTEM A

DELMÅL

Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet 
utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläg-
gande transportbehov kan tillgodoses.   

Intentioner och avsikter med delmålet
Delmål om tillgänglighet handlar om själva syftet med 
transportsystemet, det vill säga uppdraget att tillgodose 
medborgarnas och näringslivets transportbehov. Delmå-
let innebär att en grundläggande transportförsörjning ska 
fi nnas och att den ska klara alla de transportbehov som 
måste tillgodoses i ett väl fungerande samhälle. Trans-
portsystemet kan dock inte ensamt skapa tillgänglighet 
till alla viktiga funktioner. Lokalisering av bostäder och 
olika samhällsfunktioner är också av central betydelse 
för möjligheterna att skapa god tillgänglighet. 

Delmålet ligger nära delmålen om regional utveck-
ling och transportkvalitet. Dessa tre delmål komplette-
rar varandra.

Begreppet tillgänglighet defi nieras av Vägverket och 
andra trafi kverk som ”den lätthet med vilken utbud och 
aktiviteter i samhället kan nås”. Tillgängligheten avser 
såväl medborgarnas som näringslivets behov. Defi nitio-
nen markerar att syftet med transportsystemet är att 
olika grupper av medborgare och näringar via trans-
portsystemet ska kunna nå önskade destinationer och 
därmed få tillgång till samhällets olika utbud och akti-
viteter. Det innebär att perspektivet bör omfatta ”hela re-
san”, från dörr till dörr. Enskilda transportlösningar kan 
omfatta reskedjor med olika färdsätt inom vägtransport-
systemet såväl som kombinationsresor med andra tra-
fi kslag som spårbunden trafi k, fl yg och sjöfart.

Ett transportsystem som medger god tillgänglighet 
innebär att resor och transporter kan genomföras till 
önskade destinationer med små uppoffringar i form av 

bland annat restid och transportkostnad, samt att detta 
kan ske med god trygghet och komfort.

Mått för mätning av ett 
tillgängligt transportsystem
Mått som används i dag
Det fi nns fl era olika sätt att mäta mot tillgänglighetsmå-
let. Det vanligaste är att mäta vilka uppoffringar i tid el-
ler kostnader som är förenade med transporter. 

Ett mått för förändrad tillgänglighet är antal perso-
ner som fått minskad eller ökad restid med bil till vik-
tiga målpunkter. Mätning av potentiell restid för typresor 
används för närvarande för att mäta tillgänglighet för 
fl era av etappmålen. Vi har valt ett begränsat antal vik-
tiga målpunkter för att det ska vara möjligt att göra ana-
lyser. Tillgängligheten till dessa målpunkter får sedan 
representera andra viktiga målpunkter. 

En annan typ av mått är medelhastigheter på vissa 
transportlänkar. Ytterligare ett mått som används för att 
mäta tillgängligheten är antal eller andel personer som 
enligt statistiska undersökningar bedömer att de har goda 
eller mindre goda möjligheter att genomföra resor. Ett helt 
annat mått som används är antal eller andel genomförda 
resor med olika färdsätt. Detta konsumtionsmått speglar 
tillgängligheten indirekt. Förändrad tillgänglighet, det vill 
säga ändrade transportuppoffringar, förväntas påverka 
människors benägenhet att resa.

Exempel på nya mått
Ett mått som beskriver den totala samhällsekonomiska 
förändringen i vägnätet är under utveckling. Andra be-
grepp av betydelse för tillgängligheten som inte fångas 
av typresorna är komfort, tillförlitlighet och fl exibilitet. 
Med det senare avses möjligheter att snabbt kunna pla-
nera om sin resa eller välja alternativa färdsätt.

Utfall – tillgängligt transportsystem
Utfallet redovisas under respektive etappmål.

A Indelning av Sverige i regioner
(Glesbygdsverket)

1

2

4
3

3

3

1. Skogslänens inland

2. Skogslänen övrigt

3. Storstadsregionerna

4. Övriga Sverige
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Graden av måluppfyllelse
Metod för bedömning av måluppfyllelse
En heltäckande analys av vägtransportsystemet skulle 
kräva ett stort antal analyser. Man skulle behöva analy-
sera till exempel olika färdsätt inom vägtransportsys-
temet, olika typer av transporter (personer, gods), olika 
aktionsradier (lokala, regionala och nationella resor), 
olika användargrupper samt vägtransportsystemets för-
måga att samverka med andra trafi kslag. En stor mängd 
data måste samlas in från år till år om det ska gå att 
göra jämförelser mellan åren. 

I dag är vi hänvisade till att bedöma graden av mål-
uppfyllelse för delmålet med hjälp av en samlad bedöm-
ning av måluppfyllelsen för delmålets etappmål. Av fem 
uppföljda etappmål har tre uppnåtts och två har del-
vis uppnåtts.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts.

Etappmål
Följande är en sammanställning av etappmålen. En 
redovisning av utfall, graden av måluppfyllelse samt 
måluppfyllelseanalys redovisas därefter för respektive 
etappmål.

ETAPPMÅL 1

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv skall succes-
sivt förbättras mellan glesbygd och centralorter samt mel-
lan regioner och omvärlden.

ETAPPMÅL 2

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätorts-
områden skall öka. 

ETAPPMÅL 3

Andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransport-
systemet, inklusive kollektivtrafi k, skall öka. Senast 2010 
bör kollektivtrafi ken vara tillgänglig för personer med funk-
tionshinder.   

ETAPPMÅL 4

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransport-
systemet skall öka. 

ETAPPMÅL 5

Andelen gående, cyklister och bussresenärer skall öka 
jämfört med det totala kortväga resandet.

 

ETAPPMÅL 1 – TILLGÄNGLIGHET 

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv skall succes-
sivt förbättras mellan glesbygd och centralorter samt mel-
lan regioner och omvärlden. 

Under detta etappmål behandlas tillgänglighet till tre 
olika typer av målpunkter. Kopplat till den första de-
len i etappmålet, analyseras restider från bostadsor-
ter i skogslänens inland till ”centralorter”. Kopplat till 
den andra delen av etappmålet, ”mellan regioner och 
omvärld” analyseras restider från bostadsorter till 

”regionala centrum” och restider från bostadsorter till 
”nationella centrum”.

Av naturliga skäl blir förändringarna under ett år gan-
ska små eftersom vägtransportsystemet redan i dag har 
en relativt god standard. Vi kommenterar därför även den 
förändring som skett under de senaste tre åren.

Mått för mätning av etappmål 1
Genomförda analyser avser tillgänglighetsförändringar 
baserade på restidsförändringar för personbilsresor till 
olika målpunkter från cirka 8 700 områden i landet. 

Skillnader i tillgänglighet mellan år kan bero såväl 
på förändringar i transportsystemet som på samhällets 
geografi ska struktur. För de år som analyseras i denna 
rapport antar vi att lokalisering av boende och arbets-
platser är oförändrade. På detta sätt kan vi i analyserna 
isolera tillgänglighetsförändringar orsakade av enbart 
förändringar i vägtransportsystemet. 

Utfall – tillgänglighet mellan glesbygd
och centralort
Beräkningen gäller personer som har mer än en halvtim-
mes restid till centralorterna och har fått restiden för-
ändrad under året med mer än en halv minut.

I skogslänens inland har omkring 16 000 personer 
fått minskad restid till närmsta centralort och omkring 
13 000 personer har fått ökad restid.

Förändringar under perioden 2004–2006
Omkring 24 000 personer har fått förbättrad tillgänglig-
het och 18 000 personer har fått försämrad tillgänglig-
het. Uppföljningen av den senaste treårsperioden visar 
på en svag förbättring.

Utfall – tillgänglighet mellan regioner 
och omvärlden
Utfallet redovisas i två delar, dels medborgarnas tillgäng-
lighet till närmaste regionala centrum, dels tillgänglig-
het till närmaste nationella centrum.

Utfall – tillgänglighet till regionala 
centrum
Beräkningen gäller personer som har mer än en halvtim-
mes restid till dessa orter och har fått restiden föränd-
rad med mer än en halv minut under året. 

Omkring 240 000 invånare har fått minskad restid till 
närmsta regionala centrum och omkring 150 000 perso-
ner har fått ökad restid. 

Förändringar under perioden 2004–2006
Omkring 670 000 personer har fått förbättrad tillgäng-
lighet och 310 000 personer har fått försämrad tillgäng-
lighet. Uppföljningen av den senaste treårsperioden visar 
på en förbättring.
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Utfall – tillgänglighet till nationella centrum
Beräkningen gäller personer som har mer än en timmes 
restid till nationella centrum och har fått restiden för-
ändrad med mer än fyra minuter. Att gränsen är högre 
än för resor till regionala centrum motiveras av den lägre 
frekvensen av resor till storstäder, i de fall de inte betrak-
tas som regionala centrum. För vissa områden i landet 
är storstäderna även närmaste regionala centrum.

Totalt har omkring 420 000 invånare fått minskad 
restid till närmaste nationella centrum medan omkring 
400 personer fått ökad restid.

Förändringar under perioden 2004–2006
Omkring 580 000 har fått förbättrad tillgänglighet och 400 
har fått försämrad tillgänglighet. Uppföljningen av den 
senaste treårsperioden visar på en förbättring. B  C

Graden av måluppfyllelse 
Metod för bedömning av måluppfyllelse
Graden av måluppfyllelse har bedömts genom analy-
ser av antalet personer som fått förändrad restid 
mellan glesbygd och centralort eller mellan regioner och 
omvärld. 

Tillgängligheten i skogslänens inland är i stort sett 
oförändrad medan tillgängligheten mellan regioner och 
omvärld har förbättrats. Netto har omkring 520 000 per-
soner fått minskade restider. Det är väsentligt fl er per-
soner som har fått förbättrad tillgänglighet än som har 
fått försämrad tillgänglighet.

Måluppfyllelse
Målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys
Förändringarna av tillgängligheten i skogslänens inland 
beror till stor del på förändringar av bärigheten på vägar 
i glesbygd samt på förändringar av hastighetsgränser.  
Flera bärighetsåtgärder har genomförts under året, de 
fl esta i norra Sverige. Syftet har mestadels varit att öka 
bärigheten från bärighetsklass 2 till 1. Detta ökar till-
gängligheten både för personresor och för godstranspor-
ter, delvis på grund av att vägarna i mindre utsträckning 
behöver stängas av vid tjällossning. Höjda bötesbelopp 
för fortkörning under 2006 har fått till följd att fl er bilis-
ter håller hastighetsbegränsningarna. Denna sänkning 
av hastigheterna på vägarna är dock inte möjlig att få 
med i tillgänglighetsmåtten.

Förändringar av tillgänglighet till regionala och na-
tionella centrum beror på såväl förändrade hastighets-
gränser som ombyggnader i vägnätet. De lågtrafi kerade 
vägarna har ofta låg trafi ksäkerhetsstandard och där-
för har hastighetsgränserna sänkts på en del avsnitt. 
Sänkning av hastighetsgränsen (vilken är den vanligaste 
förändringen), höjning av hastighetsgränsen eller vari-
abla hastigheter har införts på fl era ställen på vägar 
runt om i landet genom ändrad skyltning. Det har sam-
mantaget medfört en restidsförlängning och sämre till-
gänglighet. 

Höjda hastighetsgränser införs på en del vägar i sam-
band med att de byggs om till motorvägar eller förses 
med mitträcken. Detta sker främst på större, mer trafi ke-
rade vägar. Sådana åtgärder kan ha en påtaglig inverkan 
på restiderna eftersom de ofta omfattar långa vägavsnitt 
och påverkar många resenärer och transportörer. Dessa 
vägar betjänar också stora geografi ska områden. Ett an-
tal ombyggda vägar har öppnats för trafi k under 2006, 
och i samband med detta har tillgängligheten förbätt-
rats genom kortare väglängd och högre tillåtna hastig-
heter. Restidsförkortning har genomförts på fl era ställen 

Kartan visar ökad tillgänglighet
till regionala centrum mellan 
åren 2005 och 2006. Gröna områ-
den har fått minskad restid. 

Kartan visar ökad tillgänglighet 
till nationella centrum mellan åren 
2005 och 2006. Även här har gröna 
områden fått minskad restid.

CB



sträckor (ungefär 5 mil) där det varit möjligt att jämföra 
med mätningar för 2005. Mätningarna skedde efter att 
försöket med trängselskatt var avslutat. 

Göteborg
Tillgängligheten i Göteborg bedöms vara oförändrad. 
Det beror på att vägtrafi ken ökat med 1,2 procent under 
året samtidigt som åtgärder genomförts för att minska 
trängseln. Pendeltågs- och regionaltågstrafi ken har un-
der året haft problem med förseningar på grund av pro-
blem med växlar, signaler, ställverk och fordon.

I Göteborg har medelhastigheten mätts på nio pend-
lingssträckor, totalt ungefär 15 mil. På de sträckor på 
cirka 10 mil där man kunnat jämföra med mätningar 
från 2005 har hastigheten ökat på två sträckor medan 
den minskat på tre sträckor. D

Malmö
Inom Malmö bedöms trängseln vara mindre än i Göte-
borg och Stockholm. Därför har man ännu inte börjat 
mäta hastigheter och restider systematiskt. Kollektivtra-
fi kresandet ökade med 8–10 procent under året. I inner-
staden är biltrafi ken oförändrad sedan många år, medan 
den ökar på infarterna. Åtgärder för bil- och kollektiv-
trafi k och den ökade trafi ken bedöms sammantaget ha 
medfört oförändrad trängsel och tillgänglighet. 

Utfall – tillgänglighet mellan tätortsområden
Det är i huvudsak det nationella vägnätet som binder 
samman landets regionala centrum och tätortsområ-
den. Därför har restiderna i detta vägnät analyserats. 
Under 2006 har en del förändringar kunnat uppmätas. 

av E 4:an, drygt 68 km, samt på drygt 43 km på riksvä-
gar, genom både fysiska åtgärder och ändrad skyltning. 
Många personer har fått förbättrad tillgänglighet till re-
gionala och nationella centrum på detta vägnät.

Internationella jämförelser
Sverige har högre andel belagda vägar än Finland, Dan-
mark och Norge. Andelen belagd väg per invånare är dä-
remot väsentligt lägre i Sverige.

ETAPPMÅL 2 – TILLGÄNGLIGHET

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätorts-
områden skall öka. 

Med tillgänglighet inom storstadsområden avses här 
tillgängligheten inom storstadsområdena Stockholm, 
Göteborg och Malmö och mellan tätortsområden avses 
ändrade restider mellan valda knutpunkter i det natio-
nella vägnätet.

Mått för mätning av etappmål 2
Tillgänglighetsförändringarna inom storstadsområdena 
mäts genom mätning av hastighetsförändringar på ett 
antal utpekade pendlingssträckor. 

Tillgänglighetsförändringarna mellan tätortsområ-
den beräknas genom modellberäkningar av restidsför-
ändringar för personbilsresor och typresor.

Utfall – tillgänglighet inom 
storstadsområden
Trängselns inverkan på reshastighet mäts årligen under 
två höstmånader i Stockholm och Göteborg. Mätning-
arna sker under vardagsmorgnar på ett fl ertal viktiga 
huvudleder. Det ger även indikationer på hur väl trafi -
ken fl yter på anslutande sidogator och det fi nmaskiga 
gatusystemet. 

Stockholm
Det så kallade Stockholmsförsöket med bland annat 
trängselskatt för biltrafi ken pågick under år 2006 fram 
till den 31 juli 2006. Under den tiden ökade tillgänglig-
heten i Stockholm. Antalet bilpassager på vägarna där 
betalstationerna låg minskade med 22 procent. I Stock-
holms innerstad minskade trafi karbetet med cirka 14 
procent, medan minskningen i länet var cirka 2 procent. 
Det minskade bilresandet tycks till stor del ha överförts 
till kollektivtrafi ken. Restiderna minskade, främst i in-
nerstaden, men även på vissa infartsleder. 

Efter Stockholmsförsökets slut har biltrafi ken i stort 
återgått till föregående års mönster och nivåer. Trafi ken 
bedöms ha ökat med totalt omkring 1 procent under året. 
Mätningarna av trängseln efter att Stockholmförsöket 
avslutats visar på en försämrad tillgänglighet.  

I Stockholm har medelhastigheten under 2006 mätts 
på sju pendlingssträckor med en sammanlagd längd på 
cirka 10 mil. Hastigheten har minskat något på alla de 

D Pendlingssträckor klockan 7 –9
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Bland dessa märks restidsminskningar på cirka 10 mi-
nuter för de analyserade typresorna.

Förändringar under längre tidsperioder
Restiderna har minskat påtagligt mellan orter utmed det 
nationella vägnätet, sett över längre tidsperioder.

Graden av måluppfyllelse 
Metod för bedömning av måluppfyllelse
Graden av måluppfyllelse har bedömts genom analys 
av hur reshastigheterna har förändrats i de tre storstä-
derna samt hur restiderna mellan tätortsområdena har 
förändrats mellan åren. Målet har bedömts vara delvis 
uppfyllt eftersom reshastigheten har ökat i Stockholm 
och är oförändrad i de två andra analyserade storstä-
derna, samtidigt som restiderna påtagligt minskat mel-
lan tätortsområdena. 

Måluppfyllelse
Den del av målet som avser tillgänglighetsförändringar 
inom storstäderna har delvis uppnåtts. Den del som avser 
tillgänglighet mellan tätortsområden har uppfyllts.

Delar av målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys 
Hur tillgängligheten har förändrats i storstadsområdena 
beror på hur trafi kens totala omfattning förändrats samt 
vilka åtgärder som vidtagits i vägtransportsystemet och 
kollektivtrafi ksystemen.

Stockholm
Inom ramen för försöket med trängselskatt i Stockholm 
genomförde Vägverket ett antal framkomlighetsåtgärder, 
till exempel utökning av körfält, utökad Vägassistans 
samt rampstyrning på Essingeleden. Vägverket har även 
genomfört ett antal andra åtgärder under året, bland an-
nat korsningsåtgärder på E 18. Åtgärderna har haft en 
positiv inverkan på framkomligheten. Stockholms lokal-
trafi k, SL, förstärkte kollektivtrafi ken på både busslinjer 
och tunnelbanelinjer inför trängselskatteförsöket. Pen-

deltågstrafi ken utökades också och enhetstaxa infördes 
som gjorde att långa resor blev billigare.

Göteborg
Ett fl ertal åtgärder har vidtagits i Göteborg för att minska 
effekterna av trängsel, till exempel trimning av ett nytt 
tredje körfält i Gullbergsmotet (E 6) inklusive nya trafi k-
signaler, fl era nya busshållplatser och busskörfält, trim-
ning av två körfält i cirkulationsplatsen Gossbydal på 
väg 155 samt den nyinvigda Götatunneln. Byggandet av 
Götatunneln har dock även medfört störningar i trafi ken. 
Kollektivtrafi ken har förbättrats genom ett nytt biljett-
system och prissänkningar, och dessutom har trafi ke-
ringen utökats. Ett nytt resecentrum har byggts i Partille 
med statsbidrag från Vägverket.

Malmö
I Malmö bedöms tillgängligheten vara oförändrad, 
vilket beror på att biltrafi ken har ökat med 1 procent 
samtidigt som åtgärder har vidtagits för att förbättra 
trafi ksituationen. Bland annat har Ystadvägen/Cypress-
gatan signalreglerats, korttidsparkering har tagits bort 
på Amiralsgatan och en allmän justering av signaler 
har genomförts. 

Mellan tätortsområden
Tillgängligheten mellan tätortsområden beror till stora 
delar på att fysiska förbättringar har genomförts i det 
nationella vägnätet. Några förbättringar beror på större 
ombyggnader av vägar, medan andra handlat om utbygg-
nad med mitträcken, i vissa fall i kombination med änd-
rade hastighetsgränser. Åtgärderna har i många fall lett 
till att hastigheterna har höjts, med tillgänglighetsför-
bättringar som följd.

Jämställdhet
I Stockholm genomför män en större andel av sina resor 
med bil än vad kvinnor gör. 
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ETAPPMÅL 3 – TILLGÄNGLIGHET

Andelen funktionshindrade som kan utnyttja vägtransport-
systemet, inklusive kollektivtrafi k, skall öka. Senast 2010 
bör kollektivtrafi ken vara tillgänglig för personer med funk-
tionshinder.  

Mått för mätning av etappmål 3
Vid mätning av utfallet används dels mätningar av de 
funktionshindrades bedömning av sina möjligheter att 
resa i transportsystemet, dels mätningar av utpekade 
kollektivtrafi kstråk som är åtgärdade för funktionshin-
drade (andel i procent) samt åtgärdade bytespunkter och 
större busshållplatser i relation till utfästelse i Natio-
nell plan för vägtransportsystemet (antal).

Utfall – tillgänglighet för funktionshindrade
Från 2002 och årligen fram till 2005 har man mätt funk-
tionshindrades möjlighet att resa i transportsystemet. 
Mätningarna har visat att 70 procent kan resa utan be-
svär. Ytterligare 15 procent anser sig kunna resa med 
vissa besvär, medan resterande 15 procent inte kan resa 
alls. Nivån har legat i princip konstant under alla år och 
trafi kverken har gemensamt beslutat att inte genomföra 
mätningen 2006.

 Antalet utpekade kollektivtrafi kstråk är 115 stycken, 
varav 21 åtgärdats för funktionshindrade. Utpekandet 
av kollektivtrafi kstråk har pågått under året. Målet för 
året, att 10 procent ska åtgärdas, har nåtts, eftersom 16 
procent har åtgärdats. 

 Under året har 57 bytespunkter och större busshåll-
platser på det statliga vägnätet byggts om för att bli mer 
tillgängliga för funktionshindrade.

 En kvalitetsmätning om anropsstyrd trafi k som fram-
för allt rörde beställning, bemötande och intrycket av 
resa, gav ett positivt sammanfattande betyg. Över 90 
procent av resenärerna är positiva.

Graden av måluppfyllelse 
Metod för bedömning av måluppfyllelse
Graden av måluppfyllelse har bedömts utifrån mätningar 
av funktionshindrades bedömning av sin möjlighet att 
använda transportsystemet, antalet åtgärder i kollek-
tivtrafi kstråk, bytespunkter och större busshållplatser 
samt bedömningen av möjligheten att färdigställa ett 
prioriterat övergripande nät till år 2010.

Måluppfyllelse
På vissa prioriterade sträckor, ett övergripande nät, be-
döms att etappmålet 2010 kan uppnås. Bedömningen 
grundar sig dels på mängden redan vidtagna åtgärder, 
dels på Vägverkets och Banverkets påbörjade nationella 
kraftsamling för en användbar kollektivtrafi k. 

Sammantaget bedöms att delar av målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys
Kraven från brukarna av systemet har också ökat samti-
digt som andelen låggolvbussar (cirka 54 procent) i prin-
cip är oförändrad sedan föregående år, liksom andelen 
bussar med automatiskt hållplatsutrop (cirka 12 procent), 
inre informationsskyltar (cirka 23 procent), ramp eller lift 
(cirka 36 procent) och rullstols- och rullatorplats (cirka 
66 procent). 

De tillgänglighetsskapande åtgärderna (utpekande av 
stråk, bytespunkter, anpassade fordon, rastplatser, gång- 
och cykelbanor, övergångsställen, ledstråk, taktila mark-
material osv.) har dock ökat markant under året. 

Statsbidrag
Regeringen har beslutat att ge kollektivtrafi ken bidrag på 
totalt 1 500 miljoner kronor mellan 1998 och 2007 för han-
dikappanpassning. Ökad tillgänglighet för funktionshin-
drade kan endast delvis fi nansieras genom dessa bidrag. 

Genomförda eller planerade åtgärder med 
anledning av utfallet
Från och med 2006 pågår arbete med en kraftsamling för 
en användbar kollektivtrafi k för funktionshindrade. Ar-
betet fortsätter under 2007 inom Vägverkets och Banver-
kets regeringsuppdrag om Nationellt handlingsprogram 
för kollektivtrafi kens långsiktiga utveckling. 

Regeringsuppdraget omfattar krav på ett helhetsgrepp 
på den framtida utvecklingen av funktionshindrades möj-
ligheter att använda kollektivtrafi ken. Ett prioriterat tra-
fi kslagsövergripande nät har tagits fram som omfattar 
en begränsad del av kollektivtrafi ken. Nätet binder ihop 
tätorter med mer än 5 000 invånare. Ambitionen är att de 
busshållplatser, järnvägsstationer, resecentrum, fl ygplat-
ser och båtbryggor som inom detta nät har stora resande-
mängder ska åtgärdas till 2010. Även fordon, information, 
service m.m. ska få en bestämd kvalitetsnivå. 

                                                       E4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden

”Under året har 57 bytespunkter och större 

busshållplatser på det statliga vägnätet 

byggts om för att bli mer tillgängliga för 

funktionshindrade.”
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En handlingsplan ska tas fram som visar arbetet fram 
till 2010. Inom ramen för kraftsamlingen arbetar man 
med att hitta nya former för mätning och utveckling av 
utpekade kollektivtrafi kstråk. 

ETAPPMÅL 4 – TILLGÄNGLIGHET

Andelen barn som på egen hand kan utnyttja vägtransport-
systemet skall öka. 

Mått för mätning av etappmål 4
Utfallet mäts som antalet barn som kan ta sig till skolan 
på egen hand med god säkerhet, samt antalet trafi ksäker-
hetsåtgärder på det statliga vägnätet som berör barn.

Utfall – tillgänglighet för barn
En nationell enkät riktad till 2 800 föräldrar för barn 
6–15 år genomfördes 2006 (svarsfrekvens 74,5 procent). 
Undersökningen visar att 50 procent av föräldrarna an-
ser att skolvägen är säker. 26 procent av barnen åker 
buss till skolan och 62 procent går eller cyklar till sko-
lan. Föräldrars skjutsning av barn i privata bilar hänger 
starkt ihop med barnets ålder. Under sommarhalvåret 
blir 32 procent av barnen i 6-årsverksamheten och års-
kurs 1–3 skjutsade till skolan, 5 procent i årskurs 4–6 
och 5 procent i årskurs 7–9. Skjutsningen i privata bilar 
ökar i alla åldrar under vinterhalvåret. Även om en klar 
majoritet (66 procent) tycker att deras barn har en trygg 
väg till skolan fi nns en betydande grupp föräldrar som 
känner att skolvägen är otrygg. Var tionde anser att den 
är mycket otrygg. 11

Ett forskningsprojekt har genomförts om säker och 
tillgänglig skolväg. Gång- och cykelvägnäten har inven-
terats i sju tätorter, Helsingborg, Umeå, Luleå, Falun, 
Trelleborg, Alingsås och Säffl e. Skolvägarna har analyse-
rats och resultaten visar att omkring 20 procent av bar-
nen i åldrarna 7–9 år och omkring 20 procent av barnen 
i åldrarna 10–12 år har en säker och tillgänglig gång-
väg till skolan. 

Åtgärderna för att förbättra barns skolvägar berör 
mer än 3 300 barn, vilket är mer än dubbelt så många 
som år 2005. 

Graden av måluppfyllelse 
Metod för bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är baserad på antalet barn som bedöms 
vara berörda av åtgärder som har genomförts för att öka 
barns trafi ksäkerhet längs skolvägen och en jämförelse 
mellan åren 2005 och 2006.

Måluppfyllelse
Nästan dubbelt så många barn bedöms beröras av åtgär-
derna under år 2006 som under 2005. Målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys
Situationen har förbättrats under året genom de drygt 
350 trafi ksäkerhetsåtgärder som har vidtagits på det 
statliga vägnätet. Bland annat har gång- och cykelvägar 
byggts, hastigheterna vid övergångsställen har minskats, 
busshållplatser har gjorts säkrare, gångvägar till håll-
platser har byggts, belysningen har förbättrats och gång- 
och cykelportar samt gångpassager har byggts. 

Barnkonsekvensanalyser har genomförts helt eller 
delvis i sammanlagt 16 projekt som har gällt gång- och 
cykelvägar, möjligheter att korsa genomfartsvägar, tät-
ortsprojekt och vägar med mitträcke. Syftet med en barn-
konsekvensanalys är att pröva vad som är barnets bästa 
när man ska genomföra en åtgärd som rör barn.

ETAPPMÅL 5 – TILLGÄNGLIGHET

Andeln gående, cyklister och bussresenärer skall öka jäm-
fört med det totala kortväga resandet.  

Intentioner och avsikter med etappmålet 
Målet är att förbättra förutsättningarna för gång-, cykel- 
och bussresenärer med tanke på tillgängligheten. Åtgär-
der med detta syfte bidrar dessutom till möjligheterna 
att nå målen för miljö och folkhälsa. 

Mått för mätning av etappmål 5
För mätningar mot etappmålet används andelen resor 
som sker till fots, med cykel respektive med buss av det 
totala antalet kortväga resor. Med kortväga resande me-
nas resor som är 5 km eller kortare.

11 Jämförelse av föräldrars uppfattning om 
säkerhet på barns skolvägar

2000 2003 2006

Jag upplever att mitt barn har en säker 
skolväg 46 % 50 % 50 %
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Utfall – förfl yttningar till fots, 
med cykel och med buss
Andelen kortväga resor för gång, cykel och buss har 
analyserats med hjälp av data från resvaneundersök-
ningarna RES 2002 och RES 2006. Analyserna visar att 
trenden är ökande för gående medan andelen bussresor 
är relativt konstant och andelen resor med cykel något 
minskande. Den totala andelen kortväga resor har ökat 
i jämförelse med tidigare år.

Graden av måluppfyllelse
Metod för bedömning av måluppfyllelse
Graden av måluppfyllelse har bedömts genom en jäm-
förelse av mätningar av andelen gående, cyklister res-
pektive bussresor av det totala antalet kortväga resor i 
RES 2002 och i RES 2006. 

Måluppfyllelse
Målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys 
Väghållarens och trafi khuvudmannens samverkan med 
varandra och med andra aktörer för att förbättra den 
vägbundna kollektivtrafi ken är en faktor som påverkar 
utfallet. Även det ökade bensinpriset liksom den mass-
mediala uppmärksamheten på global uppvärmning kan 
ha påverkat utfallet. 

En åtgärd som påverkat andelarna av det kortväga 
resandet är trängselskatteförsöket som pågått i Stock-
holm under 2006. 

Exempel på åtgärder som Vägverket genomfört för att 
öka andelen kortväga resor till fots med cykel eller med 
kollektivtrafi k är hastighetssäkrade övergångsställen, 
säkrare busshållplatser, gångvägar till hållplatser, för-
bättrad belysning samt portar och passager för gång- 
och cykeltrafi kanter.

HÖG TRANSPORTKVALITET

DELMÅL 

En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets ut-
formning och funktion medger en hög transportkvalitet för 
medborgarna och näringslivet.  

ETAPPMÅL 

Kvaliten i det svenska vägtransportsystemet skall succes-
sivt förbättras.  

Defi nition 
Transportkvalitet kan defi nieras som förhållandet mel-
lan trafi kantens upplevelse av resan och förväntning-
arna på resan. Trafi kanten uppfattar transportkvaliteten 
som hög när upplevelsen av resan är den förväntade el-
ler bättre än förväntat. 

Väghållarna beskriver vilken driftstandard och under-
hållsstandard som trafi kanterna ska kunna förvänta sig 
på olika typer av vägar samt vilka laster som är tillåtna. 
Information om detta fi nns som beskrivningar av service-
åtaganden, aktuell information i medier, skyltning av 
upplåten bärighet med mera. 

Transportkvaliteten kan sägas vara hög när en färd 
på en gång- och cykelväg, en grusväg eller en belagd väg 
kan göras rimligt snabbt, säkert, komfortabelt, miljövän-
ligt och utan obehagliga överraskningar.

Funktionellt tillstånd 
Hur trafi kanterna uppfattar transportkvaliteten beror 
huvudsakligen på det funktionella tillståndet hos väg-
nätet, i synnerhet de egenskaper som direkt påverkar 
trafi kanterna. Tillståndet påverkas kortsiktigt av drift-
åtgärder, som snöröjning, halkbekämpning, renhållning, 
hyvling av grusvägar och skötsel av rastplatser och sid-
områden. Mer långsiktigt upprätthålls det funktionella 
tillståndet genom underhållsåtgärder, som nya belägg-
ningar, broreparationer eller utbyte av sliten vägutrust-
ning. Även bärighetsåtgärder som anpassar vägars och 
broars konstruktion till dagens laster har stor betydelse 
för vägnätets tillstånd och därmed för transportkvalite-
ten. Vägnätet har byggts upp under lång tid och kraven 
på bärighet har ökat successivt. Därför är den tillåtna 
lasten ofta mycket högre än vad vägen ursprungligen 
byggdes för. 12
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Vägegenskaper 
De vägegenskaper som mest påverkar transportkvali-
teten för kollektivtrafi k, godstransporter och enskilda 
trafi kanter (även gående) är väglaget vintertid, vägytans 
jämnhet och friktion samt restriktioner i bärigheten. 

Väglag vintertid
Väglaget vintertid påverkar transportkvaliteten på olika 
sätt. Reshastigheten minskar då man försöker minska 
olycksrisken, komforten blir sämre vid besvärligt väglag 
och fordonskostnaderna stiger när det är djup snö. 

Vägarnas jämnhet och friktion
Vägens jämnhet och ytstruktur påverkar i olika grad res-
tid, trafi ksäkerhet, fordonskostnader och åkkomfort och 
även det buller som trafi ken alstrar.

Vägarnas och broarnas bärighet
Bärigheten på en väg har både en teknisk och en eko-
nomisk aspekt. En bros tekniskt maximala bärighet går 
ganska bra att fastställa, medan den är mer diffus för 
vägar. Med högre laster och ökande trafi kmängd ökar 
förslitningen (nedbrytningen) av såväl broar som vä-
gar. Vilken tillåten brutto- och axellast som väghållaren 
beslutar om är därför grundat på en ekonomisk avväg-
ning, där underhållskostnader och samhällskostnader 
vägs mot varandra. Bärigheten på en väg ändras också 
då tjälen går i marken och vid tjällossning. Det är där-
för av stor betydelse för till exempel skogsnäringen att 
väghållarna är fl exibla och ger transportörerna möjlig-
het till tyngre transporter när vägen tål det. 

Krav, standard och mål 
Statliga vägar
Vägverket har specifi cerat en drift- och underhållsstan-
dard på det statliga vägnätet utifrån regeringens plane-
ringsramar i Nationell plan för vägtransportsystemet 
2004–2015. Standarden ska vara en optimal avvägning 
mellan olika transportpolitiska delmål och trafi kantgrup-
per, det vill säga yttre effektivitet. Bland målen fi nns även 
bevarande av vägkapital som innebär långsiktig ekono-
misk hållbarhet och hänsyn till framtida trafi kanter. 

Planen innehåller vidare kravet att standarden ska 
uppnås till långsiktigt lägsta väghållarkostnad, det vill 
säga inre effektivitet. Den inre effektiviteten för drift och 
underhåll ska öka med minst 1 procent per år. 

För bärighetsanslaget anges i planen sex mål för för-
stärkning av befi ntliga vägar, varav två är tidsatta. Syf-
tet är att förebygga och minska bärighetsrestriktionerna 
på olika typer av vägar.

Långtidsplanen innehåller även följande prioritering:

• Drifttillståndet ska hållas på samma nivå som hit-
tills, det vill säga uppfylla samma driftstandard i 
samma utsträckning som tidigare. 

• Underhållet av belagda vägar utnyttjas som regula-
tor vid kortvarig resursbrist. Det innebär att 

 jämnheten försämras, i synnerhet på mindre och 
medelstora vägar, och eftersläpningen mot under-
hållsstandarden ökar. 

• Bärighetsanslaget används till att successivt för-
stärka de vägar som ligger i riskzonen för bärig-
hetsrestriktioner. Därmed kan restriktionernas 
omfattning minska. Om underhållet är eftersatt        
kan dock andra vägar samtidigt hamna i riskzonen. 
Omfattningen av bärighetsrestriktioner ett visst år 
beror i första hand på vädret. 

Väglag vintertid
Standarden för vinterdrift reglerar när snöröjningen 
eller halkbekämpningen ska påbörjas och när den ska 
vara genomförd. Vägverkets aktuella standard för vin-
terdrift på statliga vägar inklusive gång- och cykelvägar 
heter Vinter 2003. Övergången från den tidigare standar-
den pågår fortfarande, efter hand som driftkontrakten 
uppdateras. Det sker med cirka 20 procent per år, vilket 
medför att en femtedel av vägnätet per år förs över till 
den nya standarden. 0
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Väglaget vintertid följs upp som ”uppnått drifttill-
stånd jämfört med gällande driftstandard”, dvs. i pro-
cent godkända observationer. 13

Vägarnas jämnhet
Vägverkets standard för jämnhet i längsled på belagda 
vägar beror på vägens skyltade hastighet och på trafi k-
fl ödet. Jämnheten mäts för närvarande med ett interna-
tionellt index som kallas International Roughness Index 
(IRI) och kan räknas om till fordonskostnader och res-
hastighet. Jämnheten i tvärled mäts huvudsakligen som 
spårdjup i millimeter. På smala vägar tillkommer kom-
pletterande mått. Både jämnhet i längsled och i tvärled 
jämförs med underhållsstandarden och bristen omräk-
nad till åtgärdskostnad anges som eftersläpning. 

Vägytans jämnhet mäts under sommaren då jämn-
heten är som bäst. Mätningar under våren har visat på 
betydligt större ojämnhet; 30 procent högre IRI-värden 
i genomsnitt är inte ovanligt.

På grusvägar är det i regel betydligt svårare att hålla 
bra jämnhet och ytstruktur än på belagda vägar. Vid snö-
vägbana försvinner dock skillnaden. Tillståndet på grus-
vägar bedömer man subjektivt med hjälp av en särskild 
metodbeskrivning. Genom dialogprojekt och särskilda 
trafi kantråd försöker Vägverket nå en större ömsesidig 
förståelse och fl er nöjda grusvägstrafi kanter. 

Även andelen belagd väg är ett grovt mått på trans-
portkvalitet. Sedan 1980-talet har andelen grusvägar 
halverats genom att många grusvägar har blivit belagda. 
Målet är att alla vägar ska vara belagda om trafi ken över-
stiger 250 fordon per dygn eller 125 fordon per dygn om 
vägen har randbebyggelse.

Vägarnas och broarnas bärighet
Broarnas upplåtna bärighet har kraftigt förbättrats under 
de senaste 15 åren som en följd av olika bärighetssats-
ningar. Enligt långtidsplanen 2004–2015 ska alla broar på 
det vägnät som näringslivet har pekat ut (BK1-vägnätet) 
klara 60 tons bruttovikt vid ingången av 2012.

Vägarnas bärighet har förbättrats i betydligt lång-
sammare takt, genom förstärkningsåtgärder. Utpekade 
viktiga näringslivsvägar förstärker man så att de klarar 
full bärighet under hela året medan de minsta vägarna 
endast får en bärighet som under tjällossningsperioder 
möjliggör lätt trafi k med låg hastighet.

Bärigheten följs upp dels som normalt tillåten belast-
ning (bärighetsklass, BK), dels som omfattningen av bä-
righetsrestriktioner under tjällossningen.

Kommunala gator och gång- och cykelvägar
Det är ännu inte möjligt att ta fram enhetliga beskriv-
ningar av tillstånd på kommunala gator och gång- och 
cykelvägar.

Enskilda statsbidragsvägar
Vägverket har påbörjat en inspektion av samtliga broar 
på det enskilda statsbidragsvägnätet. Till och med år 
2006 har 66 procent av broarna på detta vägnät genom-
gått huvudinspektion. 

Metodbeskrivningar är framtagna för uppföljning av 
tillstånd på enskilda statsbidragsvägar, men metoderna 
tillämpas ännu inte.

Mått för mätning av transportkvalitet
Som tidigare nämnts har vissa egenskaper hos vägnä-
tet särskild betydelse för transportkvaliten. Dessa är 
vägarnas jämnhet i längsled, vägarnas jämnhet i tvär-
led, vägarnas och broarnas bärighetsklass, tjälrestrik-
tioner samt väglag vintertid.

För varje egenskap fi nns ett eller fl era representativa 
mått. I dag används såväl mått på vägens kvalitet som 
trafi kantens upplevelse av denna för att mäta transport-
kvalitet. Måtten används för uppföljning av tillstånd 
och för defi nition av standard, det vill säga det tillstånd 
man eftersträvar. Vid uppföljningen jämförs det aktu-
ella tillståndet oftast med driftstandard respektive un-
derhållstandard.

På det statliga vägnätet har Vägverket en enhetlig drift- 
och underhållstandard som gäller för hela landet som 
också systematiskt följs upp med enhetliga metoder.

Följande mått används för att mäta transportkvalitet:

•  vägarnas jämnhet i längsled (mäts med måttet IRI) 

• vägarnas jämnhet i tvärled (mäts med måttet Spår-
djup i mm)

• vägarnas och broarnas bärighetsklass (mäts enligt 
beslutad klassifi cering i antal broar och km väg)  

• bärighetsrestriktioner (mäts i dygnskilometer) under 
tjällossning

• bärighetsrestriktioner (mäts i kilometer) under tjäl-
lossning

• väglag vintertid (mäts som snödjup och friktion, 
dvs. halka)

Ett annat mått som direkt visar hur nöjda kunderna är 
med de statliga vägarna är trafi kanternas betyg på drift 
och underhåll, som vi får fram i årliga mätningar. Trafi -
kantbetygen återspeglar trafi kanternas upplevelser av 
vägnätets tillstånd i relation till deras förväntningar. I 
vissa fall kan trafi kantbetyget försämras samtidigt som 
våra tekniska mätningar av vägnätets drift- och under-
hållsstandard visar på en förbättring.

Kriterier för statlig vinterdrift

Trafi kfl öde 
(genomsnitt per 
dygn över året )

Standard-
klass

 Total väg-
längd, km

Start kriterium, 
snödjup, cm

Maximal 
åtgärdstid, 

timmar

 > 16 000 1 830 1 2 
8 000–15 999 2 3 300 2 3 
2 000–7 999 3 11 000 3 4 
500–1 999 4 35 000 4 5 
< 500 5 48 000 4 6 
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Utfall – transportkvalitet
Statliga vägar  
Jämnheten i längsled (mätt i IRI) på belagda vägar har 
under ett antal år successivt förbättrats på alla vägar, 
mer i skogslänen än i resten av landet. 14 

Andelen breda vägar med spårdjup över 15 millimeter 
har ökat något sedan 2004, mer i övriga län än i skogs-
län. På smala vägar är måttet inte relevant. Sammanlagt 
har skillnaden mellan skogslänen och resten av landet 
försvunnit. 15

Längden vägar som inte upplåtits för högsta bärig-
hetsklassen har ökat med 111 km under 2006. Den upp-
går nu till 6 156 kilometer. Andelen är fortfarande större 
i skogslänen, 9 procent mot 4 procent i övriga landet. 

Omfattningen av bärighetsrestriktioner under tjäl-
lossning varierar kraftigt från år till år. Under 2006 var 
tjällossningen ganska normal. Restriktionerna omfat-
tade cirka 14 000 kilometer, men tjällossningsperioden 
var kortare än vanligt. Bärighetsåtgärder har minskat 
längden vägar som är i riskzonen. Vägverket har under 
år 2006 också gjort kraftfulla insatser för att lätt trafi k 
senast år 2007 ska kunna trafi kera alla statliga vägar året 
runt. Sammantaget har bärighetsrestriktionerna under 
tjällossning på det statliga vägnätet mätt i dygnskilome-
ter minskat, i synnerhet på viktiga näringslivsvägar. 16

Cirka 200 miljoner kronor ur bärighetsanslaget togs 
under 2006 i anspråk för att reparera skador efter stor-
men Gudrun. Utförda underhållsåtgärder har inte varit 
tillräckliga för att kompensera vägnätets nedbrytning.

Drifttillståndet för vinterdrift året 2006 har följts 
upp genom stickprov. Tillståndet uppfyllde kraven en-
ligt standard i cirka 97 procent av stickproven. Detta kan 
betraktas som en hög måluppfyllelse.

Trafi kanternas betyg gick ned under perioden 1996–2000 
och har därefter gått upp något. Betygen har nu stabilise-
rats på en något lägre nivå än under 90-talets mitt. 17
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Graden av måluppfyllelse 
Delmål
Kravet är enligt delmålet hög transportkvalitet.

Metod för bedömning av måluppfyllelse
Graden av måluppfyllelse bedöms genom en subjektiv 
jämförelse av transportkvalitet för medborgare och nä-
ringslivet i jämförbara länder. 

Tillståndet på de svenska vägarna motsvarar väl till-
ståndet i Norden och Tyskland för vägar med samma 
trafi kvolym. 

Erforderliga data om kommunala och enskilda vägar 
saknas. Därför baseras bedömningen av graden av mål-
uppfyllelse på data om det statliga vägnätet.

Måluppfyllelse
Målet har uppfyllts.

Etappmål 
Kravet är enligt etappmålet en successiv förbättring av 
transportkvaliteten.

Metod för bedömning av måluppfyllelsen
Måluppfyllelsen bedöms genom en jämförelse av utfallet 
för fem indikatorer år 2006 jämfört med år 2005. Målet 
är nått om samtliga indikatorer visar en positiv utveck-
ling. De fem indikatorerna är: 

• jämnhet på belagda vägar i längsled (mätt i IRI)

• jämnhet på belagda vägar i tvärled (mätt i spårdjup 
över 15 mm)

• längden vägar som inte upplåts för högsta bärig-
hetsklass (mätt i km väg)

• bärighetsrestriktioner under tjällossning (mätt i 
dygnskilometer)

• bärighetsrestriktioner under tjällossning (mätt i km 
väg.)

Vid bedömningen av bärighetsrestriktioner vid tjälloss-
ning har antalet dygnskilometer större betydelse än läng-
den väg i kilometer.  

Jämförelsen visar att jämnheten i längsled har för-
bättrats. Jämnheten i tvärled har försämrats något. An-
delen vägar som inte upplåts för högsta bärighetsklass 
har ökat. Omfattningen av bärighetsrestriktioner under 

tjällossning mätt i dygnskilometer har minskat, medan 
den berörda väglängden har ökat marginellt. 

Erforderliga data om kommunala och enskilda vägar 
saknas. Därför baseras bedömningen av graden av mål-
uppfyllelse på data om det statliga vägnätet.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys
Målanalysen baseras på data om det statliga vägnätet, 
eftersom erforderliga data om kommunala och enskilda 
vägar saknas.

Väsentliga orsaker till resultatet år 2006
Det är fyra huvudorsaker till att etappdelmålet 2006 om 
en successivt förbättrad transportkvalitet bara delvis har 
uppnåtts. Den första är skillnaden mellan ekonomisk ram 
i Nationell plan för transportsystemet 2004–2015 och fak-
tiskt tilldelat anslag. Den andra är ökade kostnader med 
anledning av stormen Gudrun hösten 2005. Kvarvarande åt-
gärder 2006 orsakade extra kostnader på drygt 200 miljoner 
kronor. Den tredje är de allmänt ökade kostnaderna under 
året för nya och förbättrade väganläggningar samt högre 
miljö- och trafi ksäkerhetskrav. Den fjärde är det faktum att 
det lägre faktiska anslaget och de ökade kostnaderna inte 
har kunnat kompenseras med en lika stor effektivisering.  

Följande allmänna kostnadsfördyrningar mellan 2005 
och 2006 kan identifi eras:

• Kostnaderna för väghållningens insatsvaror har sti-
git med drygt 4 procent för drift och underhåll. 

• Nya och förbättrade väganläggningar, väginformatik 
och mitträcken har inneburit nya kostnader på cirka 
50 miljoner kronor. 

• Högre miljö- och trafi ksäkerhetskrav vid utförande 
av vägåtgärder har inneburit ökade kostnader med 
cirka 30 miljoner kronor.

• Trafi karbetet – i synnerhet den tunga trafi ken – har 
ökat under året och därmed har även takten i väg-
nätets nedbrytning ökat. Skillnaden i nedbrytnings-
takten är dock liten och effekter av detta märks inte 
kortsiktigt. 

”Effektiviseringsåtgärder inom drift-

verksamheten har hittills medfört 

besparingar på drygt 90 miljoner 

kronor per år jämfört med 2004”
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Aktörer och åtgärder som i väsentlig grad har 
eller bedöms ha påverkat målresultatet år 2006
De åtgärder som har störst betydelse för kvaliteten i det 
svenska vägtransportsystemet är drift- och underhålls-
åtgärder på det befi ntliga vägnätet. Bärighetshöjande åt-
gärder och dispenser för tjälrestriktioner påverkar också 
transportkvaliteten och målresultatet. En mycket viktig 
del av de åtgärder som påverkar målresultatet, om än 
indirekt, är de effektiviseringsåtgärder som genomförs. 
Förbättring och nybyggnad innebär höjd transportkva-
litet lokalt. 

Effektiviseringsåtgärder inom driftverksamheten har 
hittills medfört besparingar på drygt 90 miljoner kronor 
per år jämfört med 2004. Av dessa avser ungefär hälften 
åtgärder för ökad produktivitet, medan den andra hälf-
ten avser besparingar till följd av sänkt driftstandard. 
Åtgärderna genomförs successivt och har hittills införts 
i cirka 35 procent av de upphandlade grundpaketen för 
drift. Inom vinterdriften beräknas besparingen hittills 
uppgå till cirka 55 miljoner kronor per år. Huvuddelen, 
45 miljoner kronor, avser ren produktivitetsförbättring. 
Det har lett till en mycket positiv produktivitetsutveck-
ling inom vinterdriften för 2006.  

Inom underhållsverksamheten har beslut fattats om 
ett antal effektiviseringsåtgärder som gäller upphand-
ling av underhåll på belagda vägar. De hittills genom-
förda åtgärderna beräknas ha inneburit besparingar på 
cirka 95 miljoner kronor.  

En skattning av den inre effektiviteten inom drift och 
underhåll visar att effektiviseringstakten de senaste åren 
har varit cirka 2 procent per år.  

Totalt har effektiviseringen och andra besparingar 
inte kunnat kompensera kostnadsutvecklingen, vilket 
är en väsentlig förklaring till att etappmålen bara del-
vis har uppnåtts.

SÄKER TRAFIK

DELMÅL

En säker trafi k, där det långsiktiga målet för trafi ksäkerhe-
ten skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd 
av trafi kolyckor inom vägtransportsystemet. 

Vägtransportsystemets utformning och funktion skall an-
passas till de krav som följer av detta.  

Intentioner och avsikter med delmålet
Statsmakterna beslutade om delmålet 1997 i samband 
med beslutet om en ny politik för trafi ksäkerheten och 
om nollvisionen. Målet omfattar två delar, dels att det 
långsiktiga målet är att dödade och svårt skadade ska 
minska till noll, dels att utformning och funktion ska 
optimeras så att vägtransportsystemet utvecklas till 
ett säkert system. 

Med nollvisionens synsätt blir omsorgen om männis-
kors liv och hälsa ett absolut krav vid utformningen av 
vägtransportssystemet. Människans tolerans mot yttre 
våld ska vara dimensionerande vid utformningen av det 
säkra vägtransportsystemet. 

Mått för mätning av säker trafi k
Den första delen av målet är uttryckt i hälsopåverkan, det 
vill säga ”död” och ”allvarligt skadad”. För antalet dödade 
fi nns välutvecklade mätsystem. Då det gäller allvarligt 
skadade pågår arbete med defi nition och mätmetoder. 
En analys av variationen av antalet dödade är förknip-
pat med vissa problem: slumpen påverkar utfallet och i 
många fall saknas sambandet mellan åtgärd och effekt. 

Den andra delen är uttryckt i systemsäkerhet. Mått för 
det säkra systemet fi nns ännu inte fullt ut. Utveckling på-
går med att defi niera och mäta ett antal säkerhetsrelate-
rade tillstånd. Fördelen med att mäta systemsäkerheten 
är att slumpen inte påverkar utfallet och att sambandet 
till genomförda åtgärder är tydligare.

Utfall – säker trafi k
Utfall redovisas såväl i skadeutfall som i förändring av 
säkerhetsrelaterade tillstånd.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade mel-
lan 1997 och 2006
År 2006 beräknas 440 personer ha dödats i vägtrafi ken. 
Det innebär en minskning med cirka 70 dödade jämfört 
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med 1997 då nollvisionen introducerades. Detta gäller 
då de dödsfall som orsakats av sjukdom exkluderas i 
jämförelsen mellan 1997 och 2006. Dessa fanns med i 
statistiken under perioden 1994 till 2002.  

Under perioden har antalet dödade minskat med cirka 
40 personer på det statliga vägnätet och cirka 30 per-
soner på det kommunala vägnätet. Jämfört med 1997 
innebär det en minskning av antalet dödade med cirka 
10 procent på det statliga vägnätet och med cirka 25 pro-
cent på det kommunala vägnätet. 18

Under perioden 1997–2006 ökade antalet svårt ska-
dade 2002 för att sedan minska 2004 och åter stabilise-
ras. Under 2006 beräknas antalet uppgå till cirka 4 000, 
vilket är oförändrat jämfört med 1997. Införandet av 
ett nytt rapporteringssystem för data om trafi kskadade 
(STRADA) 2003 är troligen den största förklaringen till 
svängningarna. 

Det fi nns ett betydande bortfall i den offi ciella väg-
trafi kolycksstatistiken för antalet svårt skadade. Enligt 
Socialstyrelsens patientstatistik skadas årligen cirka 
13 000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus. Patient-
skadestatistiken är dock inte tillräckligt detaljerad för 
att samtliga trafi kantgrupper ska kunna särskiljas.

Ett arbete pågår i STRADA för att komplettera poli-
sens uppgifter med sjukvårdens. Studier indikerar att 
uppgifterna från polisen bara täcker cirka 60 procent 
av de svårt skadade och att det fi nns problem med klas-
sifi cering av skadornas svårhetsgrad. År 2005 registre-

rade cirka 60 procent av landets akutsjukhus i STRADA. 
När samtliga akutsjukhus rapporterar kommer det att 
medföra en betydande kvalitetshöjning av den offi ciella 
statistiken. 19

Graden av måluppfyllelse
Metod för bedömning av måluppfyllelsen
Delmålet är inte tidsatt. Därför är det inte möjligt att 
uttala sig om i vilken takt åtgärder bör vidtas för ökad 
hälsa och ökad systemsäkerhet. 

Utfallet är långt ifrån målet noll dödade och noll all-
varligt skadade, vilket också innebär att systemet är 
långt ifrån utformat efter nollvisionsbeslutet och dess 
funktion långt ifrån anpassad efter detta beslut. Tren-
den då det gäller antalet dödade är nedåtgående vilket 
indikerar att systemets säkerhet har förbättrats.

Graden av måluppfyllelse har bedömts genom analys 
av trenden och den årliga takten för antalet dödade. Då 
det gäller takten har stöd tagits i kraven på årlig minsk-
ning via etappmålet om maximalt 270 dödade år 2007. 

Den långsiktiga trenden är fallande då det gäller 
antalet dödade. Takten är för långsam, sett till etapp-
målet 2007. Sammantaget bedöms att delar av målet 
har uppfyllts.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts. 

                                                       E4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden
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olyckor med personbil. Något fl er motorcyklister dödas 
årligen jämfört med periodens början. Sammantaget 
innebär det ett utfall på cirka 25 färre omkomna årli-
gen på landsbygd.  

Enligt VTI:s studie för perioden 1996–2005 har färre 
cyklister omkommit i kollisionsolyckor i tätort. Även 
antalet omkomna fotgängare i tätort har minskat. Sam-
mantaget innebär det en minskning med cirka 15 färre 
dödade årligen vid periodens slut. 

Det som bedöms betyda mest är allt färre oskyddade 
trafi kanter, utbyggnad av infrastruktur, ökad användning 
av bilbälten och allt högre passiv säkerhet i bilar. 

Utvecklingen av säkerhetsrelaterade tillstånd och 
åtgärder mellan 1997 och 2006
Att analysera variationen i antalet dödade förknippas 
med vissa problem genom att slumpen påverkar utfal-
let och att sambandet mellan åtgärd och effekt saknas 
i många fall.

Ett bättre sätt att årligen följa utvecklingen i väg-
transportsystemet är att använda sig av mätningar av 
säkerhetsrelaterade mått. I dag är inte andelen av trafi k-
arbetet känd för samtliga säkerhetsrelaterade tillstånd. 
I de fallen redovisas så väl mått utan trafi karbete som 
åtgärdsområden och åtgärder relaterade till dessa till-
stånd. 

Andel trafi karbete på statliga vägar som uppfyller 
kriterier för god trafi ksäkerhet 
Andelen trafi karbete på vägar med god trafi ksäkerhets-
standard är i dag inte fullt ut känd. Det pågår ett arbete 
med att bedöma vägarnas säkerhetsstandard med hjälp 
av European Road Assessment Program (Euro RAP). I av-
vaktan på resultat från dessa mätningar redovisas här 
åtgärdsområden och åtgärder som påverkar de statliga 
vägarnas säkerhetsstandard. 

Sedan år 2000 har Vägverket årligen byggt cirka 20 
mil mötesseparerad 2+1-väg (med mitträcke). Vid slutet 
av 2006 fanns det totalt cirka 150 mil 2+1-väg som to-
talt bedöms medföra cirka 35 färre dödade och 90 färre 
svårt skadade per år. Sammanlagt har cirka 200 mil mö-
tesseparerad väg byggts under perioden 1997–2006. Det 
beräknas medföra cirka 45 färre dödade och cirka 120 
färre svårt skadade. 

Vid utgången av 2006 fanns totalt cirka 350 mil möte-
separerad väg.  Det innebär att cirka 25 procent av tra-
fikarbetet på det högtrafikerade statliga vägnätet är 

Måluppfyllelseanalys
Omvärldsfaktorer som påverkat skadeutfallet
En rad omvärldsfaktorer påverkar skadeutfallet. Den 
ekonomiska konjunkturen är av stor betydelse för den 
sammanlagda körsträckan och är den omvärldsfaktor 
som har störst betydelse för skadeutfallet. Övriga om-
världsfaktorer är bland annat befolkningens åldersstruk-
tur, klimatet och indirekta faktorer som konsumtionen 
av alkohol.

Vägverket har de senaste åren gjort omfattande ana-
lyser av antalet dödade och skadade under perioden 
efter högertrafi komläggningen. I detta tidsperspektiv 
framkommer en trappstegsformad nedåtgående kurva 
för antalet dödade. Antalet har minskat med i medeltal 
3 procent per år, trots en konstant ökning av trafi karbetet 
med i medeltal 1,5 procent (inkluderat i prognosmodellen). 
Om trafi ksäkerheten också fortsättningsvis prioriteras i 
samhällsplaneringen talar allt för att vi slutligen kan 
komma nära målet om noll dödade. 20 

Skadeutfall sedan nollvisionen
En nyligen genomförd analys av omkomna 1996–2005 
pekar på genomsnittligt 25 färre omkomna årligen på 
landsbygd jämfört med de tidiga åren under perioden.

Studien som genomförts av VTI visar på cirka 40 färre 
dödade årligen i personbil i kollision på landsbygd och 
cirka 10 färre omkomna cyklister. Samtidigt som dödade 
i mötesolyckor har minskat så har 20 fl er dödats i singel-
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säkrat från svåra mötesolyckor och till viss del från svåra 
singelolyckor. 21 

Uppemot 10 procent av trafi karbetet på det lågtrafi -
kerade vägnätet bedöms ske på vägar som åtgärdats 
för att minska svåra singelolyckor. På det lågtrafi kerade 
statliga vägnätet saknas mitträcke på i stort sett samt-
liga vägar där gällande hastighetsgräns innebär svåra 
följder vid mötesolyckor.  

Andra åtgärder för att minska risken för olyckor 
är ombyggnad av korsningar samt byggande av gång- 
och cykelvägar för att skilja oskyddade trafi kanter från 
motortrafi ken. 

Andel trafi karbete på kommunala gator och vägar som 
uppfyller kriterier för god trafi ksäkerhet 
Det fi nns ingen samlad bild av trafi karbetet på säkra 
gator och vägar på det kommunala vägnätet. Vi vet inte 
heller hur många kommunala åtgärder som genomförts. 
Data fi nns dock om att kommunerna under de senaste 
åren systematiskt satsat på fysiska åtgärder i gatu-
miljön, vilket i hög grad har bidragit till ökad säkerhet 
för oskyddade trafi kanter. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har börjat 
kartlägga genomförda åtgärder.

Andel trafi karbete där bälte används
Enligt bältesmätningar använde 94 procent av person-
bilsförarna bilbälte 2006. Det innebär en ökning med 5,5 
procentenheter sedan 1997. Bland framsätespassagerare 
har användningen ökat med 3 procentenheter. Det be-
räknas årligen medföra cirka 15 färre dödade och cirka 
130 färre svårt skadade.

Yrkesförares användning av bilbälte är fortfarande 
relativt begränsad, trots att det sedan oktober 1999 är 
obligatoriskt även för dessa förarkategorier. Bland taxi-
förare har det dock skett en ökning med cirka 70 procent-
enheter sedan 1997. Anpassningen till den nya lagen som 
trädde i kraft efter observationerna 1999 började redan 
1998. Efter att lagen gällt i knappt ett år hade använd-
ningen nått nivån 60 procent. Taxiförarnas bältesan-
vändning har sedan successivt ökat ytterligare fram till 
i dag och var 2006 cirka 90 procent. Bältesanvändningen 
i tunga fordon har inte observerats under 2006 i den or-
dinarie mätserien. Andra mätningar tyder emellertid på 
att det fortfarande är klart under 40 procent av förarna 
av tunga lastbilar som använder bilbälte. 22 

Av omkomna i personbil är 4 av 10 obältade, vilket 
varit relativt konstant sedan periodens början. Andelen 

omkomna obältade personbilsförare har minskat något 
medan obältade passagerare är mera oförändrat. 23

Andel hastighetsöverskridande trafi karbete
Andelen av trafi karbetet som skedde över tillåten has-
tighet har mätts till och med år 2004 på statliga vägar 
och till och med 2003 på kommunala vägar.

Andelen trafi karbete över hastighetsgräns på statliga 
vägar har ökat från cirka 53 procent 1997 till cirka 57 
procent år 2004. På kommunala vägar har andelen mins-
kat med cirka 2 procentenheter till och med 2003. 24 25

Effekten av automatisk trafi ksäkerhetskontroll med 
kamera (ATK) är inte synlig i de mätningar som görs för 
samtliga vägar. Förändringen på ATK-sträckor är dock 
kraftig. Hastighetssänkningen där bedöms vara cirka 
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8 procent. Syftet med ATK är att sänka hastigheten på 
särskilt olycksdrabbade sträckor. Under 2006 har cirka 
95 mil väg försetts med automatisk hastighetsövervak-
ning, vilket är en fördubbling av antalet mil övervakad 
väg jämfört med 2005. Dessutom har de gamla kame-
rorna uppdaterats med den nya tekniken som innebär 
helt automatiserad övervakning. Vid årsskiftet fanns det 
totalt cirka 190 mil väg med ATK, som totalt beräknas 
medföra 16 färre dödade per år. 26

Andel trafi karbete med onyktra förare
I dag finns inga mätningar av andelen trafikarbete 
med onyktra förare. Vägverket har skattat att det sker
15 000–20 000 bilresor per dag i Sverige där föraren är 
alkoholpåverkad, vilket utgör cirka 0,5 procent av tra-
fi karbetet. Trots den relativt låga andelen av trafi karbete 
med onyktra förare så är cirka en fjärdedel av dödsolyck-
orna alkohol- eller drogrelaterade.

Ett sätt att följa utvecklingen av alkoholrelaterade 
olyckor är att använda uppgifter från olyckor där föra-
ren avlidit. Sedan 1997 har andelen avlidna personbils-
förare som var påverkade ökat med 16 procentenheter 

och var under 2005 (senast tillgänglig data) 34 procent. 
Ökningen av andelen alkoholpåverkade under de senaste 
åren beror till viss del på att det totala antalet dödade 
personbilsförare minskat medan antalet alkoholpåver-
kade varit relativt konstant under 2000-talet. 27

Andelen alkoholrelaterade dödsolyckor har varit
relativt konstant sedan 1997. En analys av Vägverkets
djupstudiematerial visar att i drygt 15 procent av döds-
olyckorna har minst en alkoholpåverkad motorfor-
donsförare varit delaktig. Om hänsyn tas till samtliga 
inblandade trafikanter, dvs. även alkoholpåverkade 
cyklister och gående, så utgör alkoholrelaterade olyckor 
cirka 20 procent av samtliga dödsolyckor. 28
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Antalet alkoholutandningsprov (LA-prov) har fördubb-
lats från 1997 till 2006, från 1,1 miljoner prov till drygt 2 
miljoner utförda prov under 2006. Hela ökningen skedde 
dock under periodens andra hälft. Andelen positiva prov 
har varit i stort sett konstant under hela undersöknings-
perioden (cirka 1 procent). En ökning med 1 miljon prov 
beräknas innebära cirka 40 färre dödade på årsbasis.

I mars 2001 fastslog Rikspolisstyrelsen i en nationell 
strategi för polisens trafi kövervakning att ”varje polisiärt 
påkallat möte med en förare av motordrivet fordon bör i 
princip inbegripa ett alkoholutandningsprov”. Dessutom 
påpekades vikten av att via massmedier informera om 
aktuella övervakningsaktiviteter och att genomföra prov 
på platser och tider där man vet av erfarenhet att ratt-
fyllerifrekvensen är hög. 29 30

Antalet rattfylleribrott har ökat med 115 procent 
mellan 1997 och 2006. Den 1 juli 1999 lagstiftades om 
narkotikabrott, vilket medför att dessa också ingår 
i statistiken. Exkluderat narkotikabrott, har antalet 
alkoholrelaterade rattfylleritrafi kbrott ökat med 37 pro-
cent under samma period.  

Andel trafi karbete med cykelhjälm
De mätningar som genomförts visar på att cykelhjälms-
användningen har ökat med cirka 9 procentenheter 
sedan 1997 och den var 2006 cirka 25 procent. Den största 
ökningen har skett under de senaste tre åren. 

Vägverkets förslag om cykelhjälmslag år 2005 utmyn-
nade i en ny lag om obligatorisk användning av cykel-
hjälm för barn under 15 år. Lagen trädde i kraft den 1 
januari 2005. Yngre barn som cyklar inom bostadsom-
råden har använt cykelhjälm i mycket högre grad se-
dan lagen kom. Bland barn som cyklar till skolan har 
användningen också ökat. Barn använder cykelhjälm i 
betydligt högre grad än vuxna. Det är också tydligt att 
det är främst barnens ökade användning som dragit upp 
den totala användningen de senaste åren. 31

Andel trafi karbete med fordon som uppfyller 
Euro NCAP fem stjärnor  
Det är inte känt hur stor andel av trafikarbetet som 
sker med bilar av högsta säkerhetsstandard enligt det 
europeiska utvärderingssystemet European New Car 
Assessment Program (Euro NCAP). Nybilsförsäljningen 
kan användas som ett mått på säkerhetsförändringen.

Mer än 92 procent av alla nya personbilar som 
säljs i Sverige är av modeller som har testats av det 
europeiska krockprovningsprogrammet Euro NCAP. 
Knappt 50 procent av de bilar som såldes 2006 fick 
högsta betyg.

Sedan Euro NCAP startade sina prov 1996 har medel-
resultatet förbättrats med drygt 2 enheter på en fem-
gradig skala. Denna förbättring av bilarna uppskattas 
leda till 6 färre dödade per år i Sverige.

Av de 27 testade bilarna 2006 hade 23 system för 
bilbältespåminnare. I Sverige hade knappt 80 procent av 
de sålda nya bilarna sådana system. Under 2006 har en 
rekommendation om antisladdsystem (ESC) fastställts. 
Beslut har även tagits om att testa hur olika bilmodel-
ler motverkar pisksnärtsskador.

Andelen nya bilar med ESC som säljs i Sverige har 
ökat från 15 procent i juli 2003 till 91 procent i decem-
ber 2006. Vägverket har tidigare deltagit i en studie som 
visar att olyckor på halt väglag minskar med nära 40 
procent när bilarna är utrustade med ESC. Totalt be-

30

Antal alkoholutandningsprov (miljoner) 1997–2006 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2
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Källa: RPS 
 

Antal anmälda rattfylleribrott, 1997–2006

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

12 686 11 923 13 943 17 412 18 036 19 591 20 836 22 182 23 225 27 308
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räknas den ökade andelen under 2006 ha medfört cirka 
3 färre dödade per år.  

ETAPPMÅL

Antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafi k-
olyckor skall minska och antalet dödade i vägtrafi kolyckor 
skall understiga 270 personer 2007 inom hela vägtransport-
sektorn. 

Utfall – antalet dödade och svårt skadade
År 2006 beräknas 440 personer ha dödats i vägtrafi ken. 
År 2005 dödades 440 personer.

Graden av måluppfyllelse 
Metod för bedömning av graden av mål-
uppfyllelse
Det fi nns inget kvantifi erat mål i egentlig mening för 
2006. Det går dock att beräkna hur stor minskning av 
antalet dödade som återstår för att målet ska nås och 
hur mycket antalet borde minska under året vid en lin-
jär årlig minskning. Målet om högst 270 dödade 2007 
bygger på en halvering av 1996 års utfall.

År 1996 dödades 537 personer. En linjär kuva ner mot 
270 dödade år 2007 innebär en årlig minskning av anta-
let dödade med cirka 25 personer. Eftersom en sådan lin-
jär årlig minskning inte uppnåtts, så har kravet skärps 
för varje år. 

Sett utifrån 2005 års nivå (440 dödade) krävs en årlig 
minskning med 85 dödade för att uppnå målet om högst 
270 dödade år 2007. Det innebär högst 355 dödade per-
soner i trafi ken 2006. 

År 2006 beräknas 440 personer ha dödats i vägtrafi -
ken. Det är 85 fl er än det beräknade målet om 355 dö-
dade år 2006. 32

Utvecklingen går åt rätt håll, men det går för lång-
samt. Med stor sannolikhet kommer inte etappmålet 
att nås 2007. 

Måluppfyllelse
Målet har inte uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys 
I strikt mening går det inte med säkerhet att säga något 
om utfallet då det gäller antalet dödade från ett år till 
ett annat. Resultatet håller sig i stort sett inom de va-

riationer som kan förklaras med slumpen. Att slumpen 
har för stor inverkan på årliga jämförelser är en brist 
med måttet ”antal dödade”.

Förändringar av säkerhetsrelaterade tillstånd 
och genomförda åtgärder mellan 2005 och 2006

Det är mycket svårt att bedöma betydelsen av enskilda 
aktörers åtgärder under ett enskilt år utifrån föränd-
ringar i antalet dödade. Om vi istället använder oss av 
tillståndsmått (till exempel användning av bilbälte och 
cykelhjälm och kilometer åtgärdad väg) kan vi med större 
säkerhet härleda årliga förändringar till olika aktörers 
åtgärder. Det går att visa på den teoretiska effekten av 
olika åtgärdsområden med hjälp av mätningar av för-
ändringar i vägtransportsystemets utformning och funk-
tion och kunskap om effektsamband. Fördelningen av 
de framräknade effekterna i färre dödade under 2006 
för respektive tillstånd och åtgärdsområde redovisas i 
fi gur 6 på nästa sida. F6

Nedan kommenteras de säkerhetspåverkande föränd-
ringar som uppmätts under år 2006. Kommentarerna 
gäller såväl förändringar i säkerhetsrelaterade tillstånd 
som genomförda åtgärder.  

Påverkan på andelen trafi karbete på statliga vägar 
som uppfyller kriterier för god trafi ksäkerhet 

Satsningen på mötesseparerade vägar har fortsatt. Under 
2006 har cirka 25 mil mötessepararad väg tillkommit. Sido-
områden har rensats från farliga fasta föremål, korsningar 
har byggts om och gång- och cykelvägar har byggts. 

                                                       E4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden
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Sammantaget bedöms de åtgärder som genomförts 
på det statliga vägnätet under 2006 årligen medföra 10 
färre dödade och 33 färre svårt skadade.

Påverkan på andelen trafi karbete på kommunala 
gator och vägar som uppfyller kriterier för god trafi k-
säkerhet 

Det finns ingen samlad bild över vilka åtgärder som 
genomförts på det kommunala vägnätet eller i vilken 
omfattning åtgärder har genomförts. Uppgifter fi nns 
dock om att kommunerna under de senaste åren syste-
matiskt har satsat på fysiska åtgärder i gatumiljön, vilket 
i hög grad har bidragit till ökad säkerhet för oskyddade 
trafi kanter. En särskild trafi ksäkerhetsrevision har star-
tats under 2006. Syftet är att peka ut de parametrar som 
har störst betydelse för kommunal trafi ksäkerhet, ge 
vägledning i vilka åtgärder och aktiviteter en kommun 
kan göra i framtiden och vilken potential som fi nns hos 

kommunerna när det gäller att säkerställa god säker-
het på det kommunala vägnätet. Projektet kommer att 
bli klart i september 2007.

Påverkan på andelen trafi karbete där bälte används

De mätningar som gjorts på bältesanvändning under 
2006 pekar på att bältesanvändningen hos personbils-
förare ökat med cirka 2 procentenheter och med cirka 1 
procentenhet för passagerare i framsätet. Den förbätt-
rade bältesanvändningen beräknas medföra cirka 5 färre 
dödade och cirka 40 färre svårt skadade. 

Under 2006 har bältesanvändningen bland taxiförare 
ökat markant till 90 procent. Yrkesförare i den tunga tra-
fi ken använder fortfarande bälte i begränsad utsträck-
ning, trots att det blev obligatoriskt 1999. Det har inte 
gjorts några mätningar av bältesanvändningen i den 
tunga trafi ken genom observationer sedan 2004 i den 
ordinarie mätserien. Andra mätningar tyder dock på att 
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Figur 6. Olika åtgärdsområdens teoretiska bidrag till resultatet år 2006.
Frågetecken innebär att uppgifter saknas.
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det fortfarande är under 40 procent av förarna av tunga 
lastbilar som använder bilbälte. 

Satsningen för att öka användningen av bilbälte har 
fortsatt i samarbete med Polisen och NTF. Polisens över-
vakning har kompletterats med informationsinsatser på 
nationell, regional och lokal nivå. Arbetet har inriktats 
på förargrupper där det fi nns stor förbättringspotential 
– unga förare och yrkesförare – samt på tätortstrafi k.

Polisen har sedan våren 2006 infört en ny generell 
övervakningsstrategi. För att klara av att öka ambitio-
nen och genomföra fl er kontroller, är det nödvändigt att 
inte bara trafi kpoliser genomför kontroller. Alla unifor-
merade poliser i yttre tjänst måste i högre utsträckning 
delta i arbetet med att kontrollera nykterhet, hastighet 
och användningen av bilbälte. 

Den 1 oktober höjdes bötesbeloppen för bältesbrott 
i trafi ken. Trafi kanterna informerades genom ett sam-
arbete mellan Vägverket, Rikspolisstyrelsen och NTF. 
Riktad övervakning kombineras med olika informations-
insatser på nationell, regional och lokal nivå.

Polisen har under 2006 rapporterat drygt 50 000 fö-
rare och passagerare i personbil för att de inte använt 
bilbälte, vilket är en minskning med 6 procent jämfört 
med 2005. Detta hänger sannolikt samman med den 
relativt kraftiga ökningen av bältesanvändningen.

Allt fl er nya personbilar utrustas med bältespåminnare. 
Av de bilar som testades inom Euro NCAP 2006 hade knappt 
80 procent av de sålda nya bilarna sådana system. 

Påverkan på andelen hastighetsöverskridande 
trafi karbete

Rikspolisstyrelsen och Vägverket samarbetar om ATK-
projektet. Under 2006 har cirka 95 mil väg försetts med 
automatisk hastighetsövervakning, vilket är en fördubb-
ling jämfört med utgången av 2005. Dessutom har de 
gamla kamerorna uppdaterats med den nya tekniken som 
innebär helt automatiserad övervakning. Det beräknas 
medföra 10 färre dödade på årsbasis. Vid årets slut fanns 
cirka 700 kameraskåp fördelade på 190 mil väg.

Den 11 oktober höjdes bötesbeloppen för hastighets-
brott i trafi ken. Trafi kanterna informerades genom ett 
samarbete mellan Vägverket, Rikspolisstyrelsen och NTF. 
Enligt polisens nya övervakningsstrategi ska polisen 
genomföra fl er hastighetskontroller för att sänka med-
elhastigheten och minska avdragen i uppmätt hastighet 
vid hastighetskontroller. 

Påverkan på andelen trafi karbete med onyktra förare
I polisens nya strategi är ambitionen att årligen genom-
föra 2 miljoner utandningsprov. Utöver ordinarie kontrol-
ler i samband med att bilister stoppas efter vägen så har 
Polisen under 2006 genomfört vissa riktade insatser. 

Polisen har under 2006 genomfört 2,2 miljoner ut-
andningsprov, vilket är en ökning med 25 procent jäm-
fört med 2005. Det ökade antalet prov beräknas enligt 
nuvarande beräkningsmodell medföra en minskning 
med 15–20 dödade och 150–200 färre svårt skadade
per år.

Don´t drink & drive är ett landsomfattande samarbets-
projekt som syftar till att påverka unga människor att ta 
avstånd från alkohol i trafi ken. Attitydmätningar visar 
att projektet fått stort genomslag hos ungdomar. Viktiga 
samarbetspartner är Vägverket, MHF, NTF och Polisen. 

Skelleftemodellen är ett nära samarbete mellan 
Vägverket, Polisen, sjukvården och socialtjänsten. Model-
len innebär att man strävar efter att erbjuda ratt-
fyllerister kontakt inom 24 timmar. 

Påverkan på andelen trafi karbete med cykelhjälm
Av cyklisterna var det 25 procent som använde cykel-
hjälm 2006. Hjälmanvändningen har minskat främst 
bland yngre barn jämfört med 2005. 

Resultaten visar att hjälmanvändningen bland de 
yngre skolbarnen (6–12 år) var 61 procent, jämfört med 
74 procent 2005. Användningen är fortfarande högre än 
2004, dvs. innan cykelhjälmslagen för barn trädde i kraft. 
Bland de äldre skolbarnen (13–15 år) var hjälmanvänd-
ningen under året betydligt lägre, 21 procent. De senaste 
åren har hjälmanvändningen bland de äldre skolbarnen 
ökat svagt, med cirka en procentenhet varje år. 

De vuxnas användning av hjälm på allmänna cykel-
vägar och cykelbanor har ökat med nära 5 procent-
enheter från 2005.

Påverkan på andelen trafi karbete med fordon som 
uppfyller Euro NCAP fem stjärnor
Den ökade säkerheten i nya bilar får allt större bety-
delse för risken att dödas eller skadas allvarligt i väg-
trafi ken. Sedan Euro NCAP startade sina prov 1996 har 
medelresultatet förbättrats med drygt 2 enheter på en 
femgradig skala. Denna förbättring uppskattas leda till 
6 färre dödade per år. 

Andelen nya bilar med antisladdsystem (ESC) som 
säljs i Sverige har ökat från 15 procent i juli 2003 till 91 
procent i december 2006. Vägverket har tidigare deltagit 
i en studie som visar att olyckor på halt väglag minskar 
med nära 40 procent när bilarna är utrustade med ESC. 
Totalt beräknas den ökade andelen under 2006 ha med-
fört att cirka 3 personer färre blir dödade per år.  

Genomförda eller planerade åtgärder med 
anledning av resultatet
Under 2007 planerar Vägverket ett antal åtgärder i det 
fortsatta arbetet med att minska antalet dödade och 
skadade i vägtrafi ken. Minst 150 nya ATK-kameror och 
ytterligare cirka 35 mil mötesseparerad väg planeras 
under 2007. Möjligheterna att anpassa hastighetsgrän-
serna efter vägens säkerhetsstandard ökar om regeringen 
beslutar om en ny hastighetsstrategi under 2007. För-
slaget innebär hastighetsgränser i 10-steg i intervallet 
30–120 km/tim. Vägverket kommer då att sätta hastig-
hetsgränser utifrån säkerhetskriterierna enligt vägklass-
ningsprincipen Euro RAP.
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Internationella jämförelser 
Sedan 2002 har det varit stora minskningar av antalet 
trafi kdödade i så gott som alla de 15 gamla EU-länderna. 
Ett undantag är Storbritannien, där ingen nämnvärd 
förändring skett sedan 1998. Även i världens övriga 
industriländer har det skett en tydlig minskning av 
antalet omkomna i vägtrafi ken.

EU har fastställt ett mål; att antalet dödade i vägtra-
fi ken ska halveras från 2000 till 2010, vilket för de 25 
EU-länderna före utvidgningen 2007 innebär cirka 25 000 
dödade år 2010. Just nu ligger nivån på cirka 37 000.

I Sverige, Norge och Nederländerna omkom år 2005 
mindre än 5 personer per 100 000 invånare.  I fl era län-
der i södra Europa omkommer mer än 10 personer 
per 100 000 invånare och medeltalet för de 15 gamla 
EU-länderna ligger på drygt 8 omkomna.

Det är svårt att hitta några enkla förklaringar till den 
positiva utvecklingen de senaste åren.  Flera länder har 
pekat på en kraftigt ökad övervakning av hastigheter 
(Frankrike, Nederländerna och Danmark). Frankrike har 
sedan 2002 satsat på höjd övervakning av trafi knykter-
het, vilket resulterade i en minskning av antalet dödade 
med cirka 20 procent år 2003. I bland annat Danmark 
har ett pricksystem införts som innebär att för många 
prickar kan resulterar i indraget körkort. Den allt högre 
passiva säkerheten i moderna bilar är också en bidra-
gande faktor. 33

Jämställdhet 
Skaderisker
Män löper dubbelt så stor risk att dödas i trafi ken som 
kvinnor, med hänsyn tagen till hur mycket män respek-
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Internationell trafi kolycksstatistik 2005, IRTAD

Land Dödade 
2005

Dödade 
2002

% 05/02 % Dödade per 
100 000 
invånare

Dödade per 
100 000 

motorfordon

Belgien 1 353 1 353 1 13,0    22,3    

Danmark 331 463 0,715 -     28    6,1    12,9    

Finland 379 415 0,913 -      9    7,2    13,2    

Frankrike 5 318 7 655 0,695 -     30    8,8    14,3    

Grekland 1 670 1 634 1,022        1    15,9    25,1    

Irland 335 376    0,891 -     11    8,4    17,3    

Italien 5 625 6 739 0,835 -     17    9,7    13,0    

Luxemburg 50 62 0,806 -     19    11,1    14,0    

Nederländerna 750 987 0,760 -     24    4,6    8,7    

Portugal 1 247 1 675 0,744 -     26    11,8    22,8    

Spanien 4 442 5 347 0,831 -     17    10,3    16,8    

Storbritannien 3 368 3 581 0,941 -      6    5,6    10,2    

Sverige 440 560 0,786 -     21    4,9    8,6    

Tyskland 5 361 6 842 0,784 -     22    6,5    9,8    

Österrike 768 956 0,803 -     20    9,3    14,5    

Summa EU-15 31 437 38 645 0,813 -     19    8,2    13,1    

Australien 1 637 1 715 0,955 -      4    8,1    11,8    

Island 19 29 0,655 -     35    6,5    8,7    

Japan 7 931 9 575 0,828 -     17    6,2    9,8    

Kanada 2 725 2 931 0,930 -      7    8,5    14,3    

Norge 224 312 0,718 -     28    4,9    7,6

Nya Zeeland 405 404 1,002       -      9,9    13,4

Polen 5 444 5 827 0,934 -      7    14,3    32,4    
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Motorcykel är det fordon som är förenat med allra 
störst risk att dödas i vägtrafi ken. Här blir mäns större 
risktagande allra tydligast, eftersom det nästan uteslu-
tande är män som kör motorcykel. 

Kvinnor har en positiv inställning 
i trafi ksäkerhetsfrågor
Skillnaden i riskbenägenhet återspeglas i inställningen 
till trafiksäkerhet. Ungefär två tredjedelar av kvin-
norna och hälften av männen anser att det är oaccep-
tabelt att människor dödas i trafi ken. Drygt sju av tio 
kvinnor och fem av tio män upplever att trafi ken blivit 
mer riskfylld under senare år. I åldersgruppen 20-24 år 
upplever dubbelt så många kvinnor som män en ökad 
risk. Fler kvinnor än män är positivt inställda till över-
vakning av gällande regler i trafi ken. Exempelvis tycker 
70 procent av kvinnorna och 50 procent av männen att 
automatisk hastighetsövervakning är ett bra sätt att öka 
trafi ksäkerheten. 

Människor tar inte medvetna risker – de ser 
möjligheter!
Både män och kvinnor tar risker fast i olika grad. Varför 
tar då människor risker överhuvudtaget? 

För den som utifrån ser ut att bete sig riskbenäget
är det i ytterst få fall fråga om att en individ medve-
tet tar risker som skulle kunna äventyra hans eller 
hennes liv. Det handlar snarare om att personen försöker 
tänja på gränserna för vad som är möjligt. Om man tit-
tar bakåt i historien så kan man konstatera att männis-
kan är medveten om möjligheter. Vi har sprängt gränser 
och vi fortsätter att spränga gränser. Möjligheterna leder 
nästan undantagslöst till upplevd framgång i form av 
ökad spänning och tidsvinst. Problemet i vägtrafi ken är 
att framgång snabbt förvandlas till ond bråd död. Män-
niskor tar inte medvetna risker – de ser möjligheter! 

Vad gäller könsroller är det dock klart att det i sam-
hället är mer accepterat att en man är spänningssökande 
och riskbenägen än vad en kvinna är. De senaste årtion-
dena har det skett en påtaglig förändring av detta köns-
rollsmönster. En kvinna kan numera bete sig betydligt 
mer spänningssökande och riskbenäget utan att det upp-
fattas som ovanligt eller avvikande för könsrollen.

tive kvinnor vistas i vägtrafi ken. Den relativa risken att 
skadas svårt är i stort sett lika för män och kvinnor.

Bland personbilsförarna är risken att dödas dubbelt 
så stor för män än för kvinnor. Risken för att skadas 
svårt är ungefär lika stor för män och kvinnor. 

Risken för personbilsförare att bli inblandad i en 
personskadeolycka är större för yngre män och äldre 
kvinnor. Bland 18-24-åringar löper män större risk än 
kvinnor. I övriga ålderskategorier är risken större för 
kvinnor än för män. Den höga risken för kvinnor i grup-
pen 75-84 ska ses med viss försiktighet, eftersom deras 
relativt korta körsträcka påverkar utfallet till viss del. 
I de äldre åldersgrupperna är funktionsnedsatthet och 
ökad skörhet av stor betydelse. 34

Risken för cyklister och fotgängare att dödas är större 
för män. Den är 2,5 respektive 2,0 gånger så stor som 
risken för kvinnor. Bland motorcyklister är risken att 
dödas 1,5 gånger större för män än för kvinnor. Bland 
mopedister är risken att dödas ungefär 3 gånger större 
för män än för kvinnor.

Män utsätter sig för större risker
Män är i allmänhet mer benägna att ta risker än kvinnor. 
Det gäller även i vägtrafi ken. Män är sämre på att hålla 
hastigheten, köra nyktra och använda bälte. 

Av de personbilsförare som omkommer i singelolyckor 
utgör kvinnor drygt 10 procent, trots att kvinnors totala 
körsträcka är hälften av männens. Den allra största orsa-
ken till detta är att män kör alkoholpåverkade i mycket 
högre utsträckning än kvinnor. 

Risk för delaktighet i personskadeolycka bland 
personbilsförare (lägsta risk 1.0, män 55–64 år)

Man  

18–24 år 25–34 år 35–44 år 45–54 år 55–64 år 65–74 år 75–84 år
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GOD MILJÖ

DELMÅL

En god miljö, där vägtransportsystemets utformning och 
funktion anpassas till krav på god och hälsosam livsmiljö 
för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. 
God hushållning med mark, vatten, energi och andra natur-
resurser skall främjas. Vägtransportsystemets utformning 
skall bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.  

Mått för mätning av god miljö
I dag saknas specifi ka mått och metoder för att bedöma 
graden av måluppfyllelse för delmålet som helhet. Däre-
mot följs delar av målet upp utifrån etappmålen. 

Graden av måluppfyllelse
Använd metod för bedömning av måluppfyllelsen
Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på en sam-
mantagen bedömning av utfallet för samtliga etapp-
mål. Utfallet för koldioxid och buller har viktats något 
högre än de övriga.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys
Förra året gjordes samma bedömning, dvs. att delar av 
målet hade uppfyllts. Årets bedömning är fortfarande 
gult, men närmare rött än förra året. Detta kan delvis för-
klaras med att etappmålet om utsläpp (nuvarande koldi-
oxidmål) har omformulerats till år 2006. Målet innebar 
tidigare att även kväveoxider, svavel och fl yktiga orga-
niska ämnen skulle minska till en viss nivå till och med 
år 2005, vilket uppfylldes. Etappmålet för koldioxid kom-
mer inte att uppnås med nuvarande utveckling. 

Bedömningen om att läget är allvarligare i år än förra 
året beror också på att vi inom luftkvalitetsmålet inte 
uppfyller vissa av miljökvalitetsnormerna som viktas 
högt. Dessutom fortsätter trafi karbetet med tunga last-
bilar att öka och åtgärdsprogrammen för bättre luftkva-
litet har svårt att få genomslag utan hjälp av nationella 
och internationella styrmedel. Vidare är åtgärdstakten 
fortfarande låg när det gäller att komma till rätta med 
bullerproblem längs det kommunala vägnätet. 

Bedömningen om försämringen i år jämfört med förra 
året styrks ytterligare av att insatserna för att åtgärda 
brister inom natur- och kulturmiljö inte har ökat, sam-
tidigt som en strängare vinter bidragit till att saltan-
vändningen ökat.

Genomförda eller planerade åtgärder med 
anledning av utfallet
Vägverket kommer under 2007 att fortsätta och inten-
sifi era arbetet inom EU, bland annat med skärpta krav 
på fordonsemissioner, inklusive buller. Inriktningen är 
också att förorda kraftfullare styrmedel och åtgärder 
på nationell och internationell nivå, så att lokala och 
regionala åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet kan 
genomföras och få förväntad effekt. Dessutom kommer 
Vägverket att fortsätta med fysiska åtgärder för att för-
bättra tillståndet i vägtransportsystemet och söka lös-
ningar för att komma till rätta med målkonfl ikter, både 
planeringsmässiga och praktiska. Inriktningen för 2007 
är dessutom att arbeta vidare med och vidareutveckla 
kemikaliehanteringssystemet för att bättre kunna över-
blicka materialhanteringen. För att komma till rätta med 
att vattentäkter kan påverkas av vägsalt och andra äm-
nen, har Vägverket påbörjat ett arbete med utgångspunkt 
från Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartlägg-
ning inom området.

ETAPPMÅL 1 – KOLDIOXID

Vägtrafi kens utsläpp av koldioxid 2010 skall uppgå till högst 
1990 års nivå.  

Intentioner och avsikter med etappmålet
Etappmålet utgår från etappmålet för transportsektorn 
som första gången lades fram i den transportpolitiska 
propositionen 1998. Målet har bekräftats i den transport-
politiska propositionen 2006. Målet är nu formulerat så 
att det gäller hela transportsektorn. När det lades fram 
1998 var man fullt medveten om att betydande minsk-
ningar behövdes på sikt. De betydande trögheterna och 
kostnaderna för att införa åtgärder gjorde att man inte 
föreslog ett mer långtgående mål.

Mått för mätning av etappmål 1
Utgångspunkten för beräkningar mot etappmålet är 
ARTEMIS-modellen avstämd mot drivmedelsleveranser. 
ARTEMIS-modellen är utvecklad av EU:s femte rampro-
gram och används i Vägverkets rapportering från och 
med sektorsredovisningen för år 2005. Ingångsdata är 
bland annat trafi karbete enligt SIKA/VTI:s trafi karbets-
modell, emissionsfaktorer för olika fordonstyper samt 
leveranser av olika typer av drivmedel. 35

Utfall – koldioxid
De totala utsläppen av koldioxid har under 2006 mins-
kat med 1 procent jämfört med 2005. Sedan 1990 har ut-
släppen ökat med 10 procent. 

Graden av måluppfyllelse
Använd metod för bedömningen 
av måluppfyllelsen
Bedömningen baseras på resultaten av utsläppsberäk-
ningarna i förhållande till målnivån. 

Etappmål 1 (koldioxid)  

Etappmål 2 (luftkvalitet)  

Etappmål 3 (buller)  

Etappmål 4 (vatten och material)  

Etappmål 5 (natur, kultur och gestaltning)  
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Den prognos för fordons- och bränsleutveckling som 
använts i utsläppsberäkningarna för koldioxid är konser-
vativ och kraftigt förenklad och har utgått från dagens 
situation. Bland annat utgår prognosen från låginbland-
ning av etanol i bensin respektive FAME i diesel på da-
gens nivå, fortsatt hög andel diesel och miljöfordon i 
nybilsförsäljningen och minskning av bränsleförbruk-
ningen med 1,5 procent per år för lätta fordon och med 
1 procent per år för tunga fordon. 

Prognosen för trafi kutveckling utgår från ett oljepris 
på 50 dollar fatet. Med detta oljepris är många alterna-
tiva drivmedel konkurrenskraftiga, särskilt på sikt, nå-
got som inte beaktats i prognosen. 

Måluppfyllelse
Målet har inte uppfyllts. 

Måluppfyllelseanalys
Utsläppen måste minska med 2,5 procent per år i fort-
sättningen om det ska gå att nå etappmålet för koldioxid-
utsläpp. Det kräver kraftfulla styrmedel som leder till 
bränslesnålare fordon, dämpad trafi kökning och ökad 
användning av förnyelsebara bränslen.  

Omvärldsfaktorer som påverkat utfallet 
Vägtrafi kens klimatpåverkan beror på trafi karbetets stor-
lek, andelen av olika bränslen och utsläppen per körd ki-
lometer. Under 2000-talet har ökningen av vägtrafi kens 
utsläpp av koldioxid dämpats genom att användningen 
av alternativa drivmedel har ökat och fordonen blivit nå-
got snålare. Detta har dock inte varit tillräckligt för att 
kompensera för den ökade trafi ktillväxten. 

Aktörer och åtgärder som i väsentlig grad har 
eller bedöms ha påverkat utfallet
Under året infördes koldioxiddifferentierad fordons-
skatt för personbilar som uppfyller den nya miljöklas-

sen Mk2005PM (skatterabatten gäller även dieselbilar 
med särskilt låga utsläpp av partiklar). Detta är tillsam-
mans med höga drivmedelpriser troligen orsaken till att 
andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen 
har fördubblats, från 10 procent under 2005 till 20 pro-
cent under 2006, samt till att drivmedelsförbrukningen 
för nya personbilar sjönk från 8,1 till 7,8 liter per 100 
km. Den nya fordonsskatten premierar även hybridfor-
don, elfordon och fordon som kan drivas på metan och 
etanol. Detta är tillsammans med statliga upphandlings-
krav, kommunala parkeringsregler och trängselskatte-
försöket troligen orsaken till den kraftiga ökningen av 
antalet miljöfordon i nybilsförsäljningen. Andelen ökade 
från 5 procent 2005 till 13 procent 2006 (andelarna avser 
Vägverkets defi nition av miljöfordon). Andelen biobräns-
len inom vägtransportsektorn ökade från 2,6 procent år 
2005 till 3,5 procent 2006. Ökningen berodde på ökad an-
vändning av RME inblandad i diesel, av biogas samt av 
etanol i form av E85 och bussbränsle. 36

Vägverket har under 2006 genomfört åtgärder som 
innebär en minskning av koldioxidutsläppen från väg-
trafi ken med cirka 45 kiloton. Mål för Vägverkets åtgär-
der fanns med i regleringsbrevet första gången 2001. 
Totalt sedan 2001 har Vägverket genomfört åtgärder som 
minskat utsläppen med knappt 150 kiloton koldioxid. De 
åtgärder som bidragit mest till att minska koldioxidut-
släppen under 2006 har varit trafi ksäkerhetskameror 
och andra åtgärder för bättre efterlevnad av hastighe-
ter, sparsam körning och åtgärder för hållbara resor och 
transporter. Införandet av sparsam körning i körkortsut-
bildningen var en ny åtgärd 2006. Väginvesteringar ger 
i snitt ökningar av emissionerna.

Genomförda eller planerade åtgärder med 
anledning av utfallet
Det krävs kraftfulla åtgärder och styrmedel om etapp-
målet för vägtransportsektorn ska gå att nå. Ett exem-
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pel är ökad låginblandning av etanol i bensin. Sverige 
har drivit på för en förändring av bränsledirektivet så 
att inblandningen kan öka till 10 procent från i dag till-
låtna 5 procent. Ett annat är förbättrad konsument-
information om nya personbilars bränsleförbrukning. 
Konsumentverket tillsammans med Vägverket och Na-
turvårdsverket genomför nu detta med anledning av ett 
regeringsuppdrag. Fortfarande saknas dock mycket åt-
gärder och styrmedel. 

Viktiga åtgärder och styrmedel utöver vad som nämnts 
ovan är:

• starkare styrmedel för val bränsleeffektivare fordon 
som styr mot EU-kommissionens förslag om 130 g/km 
som genomsnitt för nyförsålda personbilar inom EU.

• metod för redovisning av tunga fordons bränsleför-
brukning.

• åtgärder för att dämpa trafi ktillväxten såsom bättre 
stöd och riktlinjer för transportsnål bebyggelseplane-
ring och en långsiktig strategi för priset på drivmedel.

• fortsatt långsiktig FUD (Forskning Utveckling 
Demonstration) om andra generationens alternativa 
drivmedel.

Vägverket kommer under 2007 att intensifi era arbetet 
med att minska utsläppen. Vi kommer att fortsätta de 
insatser som hittills genomförts inom översyn av skyl-
tade hastigheter, hållbara resor och transporter och spar-
sam körning. Sparsam körning i körkortsutbildningen 
kommer att vara fullt genomförd för behörighet B un-
der 2007 och beräknas ge en årlig minskning av kol-
dioxidutsläppen på cirka 6 000 ton. Dessutom ska vi 
arbeta med att få in detta i utbildningen till fl er behö-
righeter. En stor del av minskningen under 2007 pla-
neras komma från sänkta medelhastigheter på vägar 
utan mitträcke genom ATK (Automatisk Trafi ksäkerhets-
kontroll med kamera) och förstärkt övervakning. 

Jämställdhet
Det fi nns en del skillnader mellan män och kvinnor och 
hur belastande deras resvanor är på klimatet. Kvinn-
liga bilköpare valde under 2006 i genomsnitt 8 procent 
snålare bilar än vad män gjorde. Det kan delvis bero 
på att det ofta är familjens andrabil som är registre-
rad på kvinnan i familjen. En annan faktor är att kvin-
nor och män prioriterar olika saker när de väljer bil. För 
männen är prestanda och motoreffekt relativt viktiga, 

medan kvinnor prioriterar mer praktiska saker. Kvin-
nor använder också kollektivtrafik i större utsträck-
ning än män både på fritiden och i arbetet. Däremot 
utbildar sig fler män än kvinnor i sparsam körning. 
Under 2006 utbildade Sveriges Trafikskolors Riks-
förbund, STR, 2 100 män och 1 100 kvinnor i sparsam 
körning för personbil.

Internationella jämförelser
Vägtrafi ken i Sverige stod 2003 för drygt 2 procent av 
utsläppen från vägtrafi k inom de 15 dåvarande EU-län-
derna (EU-15). Av dessa länder har Sverige, Finland, 
Tyskland och Storbritannien haft den lägsta ökningen 
av utsläppen mellan 1990 och 2003. De länder som har 
haft störst ökning är Österrike, Spanien, Grekland, 
Irland och Portugal. 

Bränsleförbrukningen per kilometer för nya per-
sonbilar i Sverige var år 2004 den högsta inom EU-15 
(25 procent högre än genomsnittet i dessa länder). Skill-
naderna förklaras av tyngre bilar, lägre andel diesel-
drivna bilar och högre motoreffekt.

ETAPPMÅL 2 – LUFTKVALITET 

Halter av koloxid, kvävedioxid, svaveldioxid, sot och partik-
lar i tätorter skall ligga under gränsvärlden och fastställda 
miljökvalitetsnormer.  

Intentioner och avsikter med etappmålet
Luftföroreningar från vägtrafi ken har stor påverkan på 
människors hälsa och på miljön. Luftkvaliteten i våra 
svenska tätorter har i allmänhet blivit bättre sedan 
1980-talet, men inte när det gäller partiklar i gatunivå. 
Det sker överskridanden av miljökvalitetsnormer (MKN). 
De för vägtrafi ken mest aktuella normerna för luftföro-
reningar gäller halter av kvävedioxid och partiklar.

Avsikten med målet är att vi ska uppfylla de direktiv 
som reglerar högsta tillåtna halter av ett antal ämnen 
i utomhusluften. De aktuella direktiven är nuvarande 
EG-ramdirektiv för luftkvalitet (96/62/EG) med dotter-
direktiv (1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG samt 
2004/107/EG). Gränsvärdena (och i vissa fall målvär-
dena) för ämnena är införda i svensk lagstiftning via 
förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft (förutom för det sist nämnda direktivet som 
kommer att införas 2007). Hittills fi nns i svensk lag miljö-
kvalitetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväve-
oxider, partiklar (PM10), bly, bensen, kolmonoxid (= kol-
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oxid) samt ozon. I vissa fall är de svenska miljökvalitets-
normerna strängare eller ska vara uppfyllda tidigare än 
vad motsvarande EG-direktiv anger. 

Mått för mätning av etappmål 2
Mätdata från kommuner och regionala luftvårdsförbund 
används för halter av kolmonoxid, kvävedioxid, svavel-
dioxid, sot och partiklar i tätorter och bedömning 
av dessa i förhållande till miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. I vissa fall genomför Vägverket även 
egna mätningar. För trendanalys används underlag 
för ett befolkningsviktat index för luftkvalitet som IVL 
Svenska Miljöinstitutet tar fram.

Nya modeller och system
Under året har det etablerats ett nytt modellsystem 
för att beräkna luftkvalitet i vägars närhet, SIMAIR. 
I modellen utnyttjas kunskaper i Sverige inom områdena 
trafi ksimulering, trafi kemissioner, långväga transporter 
och lokala modellverktyg. I redovisningen 2007 kommer 
SIMAIR att användas som ersättning för ovanstående 
mått. Vägverket har också under året som första land 
i Europa implementerat ARTEMIS, den nya europeiska 
emissionsmodellen för transportsektorn. Modellen inne-
håller den allra senaste kunskapen om fordons emissio-
ner och aktivitetsdata som är nödvändiga för att kunna 
beräkna utsläpp och halter med hög kvalitet. Under året 
har ARTEMIS också införts som emissionsmodell i luft-
kvalitetsmodellen SIMAIR.

Utfall – luftkvalitet
I följande avsnitt redovisar vi dels utfall för halter, dvs. 
koncentrationen av respektive ämne i förhållande till 
miljökvalitetsnormen, dels beräknade utsläpp av vissa 
viktiga ämnen som har betydelse för människors hälsa 
och miljön. 

I vissa tätorter sker överskridanden av miljökvali-
tetsnormer (MKN), främst för kvävedioxid och partik-
lar (mätt som PM10). 

Kolmonoxid 
Det bedöms inte vara några svårigheter att klara kra-
ven för andra reglerade ämnen, som svaveldioxid och 
kolmonoxid. För kolmonoxid har ett enstaka över-
skridande uppmätts i anslutning till ett veteranbils-
arrangemang. 

Förändringar i luftkvaliteten
Luftkvaliteten har inte förbättrats lika mycket de se-
naste åren som tidigare. Haltmätningar vinterhalvåret
2005/06 visar att den tidigare kraftiga trenden med mins-
kande halter har avtagit. Utsläppen från vägtrafi ken har 
beräkningsmässigt fortsatt att minska under de senaste 
åren, trots ökat trafi karbete. 37 

Kvävedioxid – kväveoxider 
I bland annat Stockholm, Göteborg och Mölndal har 
miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskridits vid 
mätningar av halterna i gatunivå under vintern 2006. 
Mellan vintern 1986/87 och vintern 2005/06 minskade 
halterna av kvävedioxid med cirka 38 procent i tätor-
terna enligt befolkningsviktat index. Vägverket har be-
räknat halterna längs det statliga vägnätet, i huvudsak 
med beräkningsmodellen SIMAIR. Resultatet blev att 54 
km statlig väg riskerar att överskrida normen för kväve-
dioxid (NO2). Utsläppen av kväveoxider har sedan 2005 
minskat med 5 procent. 

Naturvårdsverket har i lägesredovisningen om genom-
förande av EU:s utsläppstakdirektiv visat att målet för 
kväveoxider inte kommer nås utan ytterligare åtgärder. 

                                                       E4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden
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* Grunddata från IVL Svenska Miljöinstitutet AB: befolkningsviktat 
 index inklusive bensen fr.o.m. 92/93, övriga ämnen fr.o.m. 86/87.



Detta mål överensstämmer också med det mål som fi nns 
i de svenska miljömålet för bara naturlig försurning. 38

Svavel – svaveldioxid
Utsläppen av svavel från vägtrafi ken har minskat mycket 
kraftigt under de senaste 15 åren och är nu mindre än 
2 procent av vad de var 1990. Även miljökvalitetsnormen 
för halterna av svaveldioxid klarades under året.

Sot och partiklar
Halterna av sot minskade från vintern 1986/87 till vintern
2005/06 med 51 procent och gränsvärdet klarades vid 
alla mätstationer. Fullständigt underlag fi nns först se-
nare i år, men hittills visar mätningar i gatunivå under 
2006 att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) över-
skridits i Stockholm och Göteborg. Troligen överskrids 
normen i gaturum i många andra städer som inte har 
mätt halterna. Vägverket har beräknat halterna längs det 
statliga vägnätet, i huvudsak med beräkningsmodellen 
SIMAIR. Resultatet blev att 150 km statlig väg riskerar 
att överskrida normen för partiklar (PM10).

Graden av måluppfyllelse
Använd metod för bedömning av måluppfyllelsen
Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på en sam-
mantagen bedömning av utvecklingen och utfallet för 
de beskrivna måtten. I bedömningen har vi tagit hän-
syn till de olika ämnenas grad av ”farlighet” och viktat 
dem efter det. Kvävedioxider och partiklar har väsent-
ligt högre viktning än övriga ämnen.

Måluppfyllelse
Målet har inte uppfyllts. 

Måluppfyllelseanalys
Omvärldsfaktorer som påverkat utfallet 
Vägtrafi kens påverkan på luftkvaliteten beror på tra-
fi karbetets storlek och utsläppen per körd kilometer. 
Även fordonsparkens sammansättning spelar stor roll, 
eftersom äldre fordon i allmänhet släpper ut mer än nya. 
Luftkvaliteten påverkas också av de partiklar som upp-

står genom slitage mellan däck och vägbana samt upp-
virvling av partiklar i vägområdet. 

Trafikarbetets storlek påverkas i hög grad av kon-
junkturen och samhällets övriga utveckling. Halterna 
av luftföroreningar påverkas även av långdistanstrans-
porterade bidrag från andra länder. Dessa parametrar 
kan inte påverkas på något enkelt sätt, utan det krävs 
många samverkande åtgärder och internationellt sam-
arbete under lång tid. 

Halterna av kvävedioxider i tätorter har minskat 
långsiktigt. Det beror framför allt på de alltmer skärpta 
avgaskraven på fordon och på omsättningen i fordons-
parken. Sedan några år har dock minskningen av kväve-
dioxider avtagit, bland annat beroende på ökande halter 
av marknära ozon. Att MKN för partiklar (PM10) över-
skrids i trånga gaturum och vid trafi kleder beror framför 
allt på vårt vinterklimat och användningen av dubb-
däck. I vägnära miljöer bidrar partiklar från slitage och 
uppvirvling med 50–80 procent av luftens totala parti-
kelhalt (räknat som PM10). Även halkbekämpning med 
sand och småskalig vedeldning kan bidra till de höga 
halterna i vissa tätorter. 

Meteorologin har en mycket stor betydelse för luft-
kvaliteten. Halterna påverkas av temperaturen och ven-
tilationsförhållandena på platsen. Nederbörd minskar 
kraftigt partikelhalterna och kraftig vind blandar om 
luften och späder ut halterna. En stabil luftskiktning 
kan däremot kraftigt höja halterna i vissa tätorter. Väd-
ret har under 2006 varit förhållandevis milt, med mer 
nederbörd än normalt. Vindhastigheterna har varit nå-
got lägre än det normala.

Halter av kolmonoxid: Målet har uppnåtts            

Halter av kvävedioxid: Målet har inte uppnåtts      

Halter av svaveldioxid: Målet har uppnåtts            

Halter av sot: Målet har uppnåtts                         

Halter av partiklar: Målet har inte uppnåtts
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Aktörer och åtgärder som i väsentlig grad har 
eller bedöms ha påverkat utfallet
För att kunna minska utsläppen och förbättra luftkvali-
teten krävs många olika slags åtgärder. Under året har 
många aktörer genomfört insatser som bedöms ha på-
verkat resultatet i väsentlig grad. Följande är exempel på 
såväl åtgärder som viktiga utredningar för att komma 
till rätta med problemen med höga halter av i synner-
het partiklar och kvävedioxid. 

Fordon och bränslen 
Den nya koldioxiddifferentierade fordonsskatten inne-
håller en rabatt för dieseldrivna personbilar som har 
särskilt låga utsläpp av partiklar och som uppfyller den 
nya miljöklassen för fordon, Mk2005PM. Detta är samma 
kravnivå för partiklar som föreslås för kommande av-
gaskrav inom EU, euro 5. Av inregistrerade dieseldrivna 
personbilar uppfyllde 18 procent Mk2005PM. Arbete 
med dessa krav och även kommande krav, euro 6, har 
pågått under året. Utöver strängare krav för partiklar 
innehåller det även minskningar av utsläppen för kol-
väten och kväveoxider. De föreslagna kraven i euro 6 då 
det gäller kväveoxider ligger på en nivå som innebär 
att det krävs helt nya tekniska lösningar för kväveoxid-
reningen i dieselbilar.

För tunga fordon började nya krav, euro 4, att gälla 
från 1 oktober 2006. Nästa krav, euro 5, är också beslutat 
och kommer att börja gälla från 1 oktober 2009. Fordons-
skatten för tunga fordon premierar fordon som uppfyller 
euro IV (nuvarande miljöklass 2005) eller euro V (miljö-
klass 2008) fram till och med 30 september 2009. 

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer
Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft fi nns fastställda för Stockholm (partiklar, 
PM10 och kvävedioxid, NO2) och Göteborg (PM10 och NO2). 
Dock har fl era av åtgärderna ännu inte vidtagits, en-
ligt länsstyrelsernas lägesredovisning. Regeringen har 
också fattat beslut om att åtgärdsprogram ska tas fram 
för Malmö (NO2), Helsingborg (NO2), Norrköping (PM10), 
Uppsala (NO2 och PM10) och Umeå (NO2). Arbete med att 
ta fram dessa har pågått under året. 

Trängselskatt i Stockholm
Trängselskatteförsöket i Stockholm infördes inte pri-
märt för att förbättra luftkvaliteten, men effekterna av 
den minskade trafi ken har beräknats ha viss betydelse 
för halterna och framför allt för hälsoeffekterna. Utsläp-
pen från vägtrafi ken beräknas ha minskat med 8–10 pro-
cent i Stockholms innerstad. Det innebär någon procents 

lägre halter, vilket i sin tur beräknas innebära drygt 20 
färre förtida dödsfall i hela storstadsområdet på grund 
av mindre långtidsexponering för partiklar.

Forskning och utveckling om slitagepartiklar
Vägverket och Statens vegvesen i Norge samarbetar
i ett projekt där man låter Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI) studera ett antal olika vägbe-
läggningar och beläggningsmaterial ur partikelbild-
ningssynpunkt. I ett projekt studeras hur en lågbullrande 
beläggning utanför Stockholm genererar partiklar 
jämfört med en referenssträcka. I ett annat projekt an-
vänds en mobil mätutrustning för att studera hur olika 
vägbeläggningar, dubbdäcksandel, hastighet med mera 
påverkar partikelemissionerna. 

Genomförda eller planerade åtgärder med 
anledning av utfallet
Information om partiklar och dubbdäck

Med anledning av de höga halterna av partiklar i många 
tätorter har Vägverket inlett ett samarbete med bland 
annat länsstyrelserna och kommunerna i Stockholm och 
Göteborg för att informera om hälsoeffekter av partik-
lar och den negativa effekten av dubbdäcksanvändning 
i tätorter. 

SIMAIR – modellsystem för beräkning av luftkvalitet
Ett 40-tal kommuner har hittills anslutit sig till tjäns-
ten inom SIMAIR som beräknar luftkvaliteten i vägars 
närhet. Vägverket har beräknat halterna längs det stat-
liga vägnätet med modellen. Systemet kan bland annat 
användas för att kartlägga problemsträckor och för att 
göra prognoser för framtida situationer. Det är därför 
ett viktigt verktyg för att kunna ta fram lämpliga åt-
gärdsprogram.  

Ny kunskap om dammbindning
Vägverket har under året i samarbete med Stockholms
och Göteborgs kommuner använt dammbindning för
att minska partikelhalten i en del vägars närområde.
Man har använt magnesiumklorid eller kalciummag-
nesiumacetat (CMA) som dammbindningsmedel.
I Göteborg har också försök med  sockerlösning och 
rengöring genomförts. Resultaten från luftmätningarna 
visar att dammbindning sänker partikelhalterna (PM10) 
ordentligt, åtminstone under något eller några dygn. 
Vilket dammbindningsmedel och vilken spridnings-
teknik som är optimal på belagda vägar är ännu inte 
klarlagt. Under 2007 fortsätter studierna av olika damm-
bindningsmedel ur fl era aspekter, till exempel friktion.
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Internationella jämförelser
Halterna av luftföroreningar i Sverige ligger i internatio-
nell jämförelse relativt lågt, framför allt i så kallad regio-
nal bakgrundsluft. I starkt trafi kerad miljö och i trånga 
gaturum kan dock halterna av inandningsbara partiklar 
(PM10) vara bland de högsta i Europa. I många länder i 
Europa arbetar man med åtgärdsprogram i större städer 
för att klara gränsvärdena i luftkvalitetsdirektivet. 

ETAPPMÅL 3 – BULLER 

Inga boende skall utsättas för vägtrafi kbuller överstigande 
65 dBA ekvivalentnivå utomhus 2007. I de fall utomhus-
nivån inte kan reduceras bör inriktningen vara att ekviva-
lentnivån inomhus inte överstiger 30 dBA. 

Intentioner och avsikter med etappmålet
Etappmålet är ett steg på vägen för att uppnå ett sam-
hälle med bättre ljudmiljö. Etappmålet innebär att de 
människor som är mest utsatta prioriteras i första hand. 
Det är de som har mer än 10 dBA ekvivalentnivå över 
riktvärdet utomhus vid fasad som får åtgärder så att 
inomhusmiljön blir godtagbar. Långsiktigt ska även ljud-
miljön utomhus vara godtagbar.

Mått för mätning av etappmål 3
Följande mått används för att bedöma tillståndet och 
följa utvecklingen av antalet bullerutsatta personer och 
vad som hänt under 2006: 

• antal boende utsatta för buller över 65 dBA ekviva-
lentnivå vid fasad, både längs det statliga och det 
icke statliga vägnätet

• antal boende längs det statliga vägnätet utsatta 
för buller över 65 dBA ekvivalentnivå vid fasad och 
minst 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

• antal boende utsatta för buller över 65 dBA ekviva-
lentnivå vid fasad längs statligt vägnät som efter åt-
gärd har en inomhusnivå under 30 dBA 

• antal boende utsatta för buller över 65 dBA ekvivalent-
nivå vid fasad som har fått sänkt bullernivå utomhus

• antal bullerutsatta personer som har fått buller-
skyddande åtgärder genom statliga bidrag

• antal personer som har fått ökat buller på grund av 
trafi kökning.

Utveckling pågår för att nya inventeringar ska kunna ge-
nomföras på det icke statliga vägnätet.

Utfall – buller
Utfallet för år 2006 redovisas i tabell nedan. 39

Graden av måluppfyllelse
Använd metod för bedömning av måluppfyllelse
Bedömningen av måluppfyllelsen mot etappmålet är ba-
serad på en sammanvägning av utfallet för de beskrivna 
måtten. 

Måluppfyllelse
Målet har inte uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys
Många boende har fått en betydligt bättre bullernivå in-
omhus, men målet har inte uppnåtts eftersom det fortfa-
rande fi nns boende som utsätts för buller över målsatt 
nivå, både längs det statliga och längs det kommunala/
icke statliga vägnätet. Utfallet kan till stor del förklaras 
med att kommunerna inte genomför åtgärder i den takt 
som är nödvändig för att målet ska nås. 

Etappmålet gäller immissionerna, det vill säga de bul-
lernivåer som personer utsätts för, med inriktningen 
att åtminstone nå godtagbar inomhusmiljö. Men för att 
på sikt uppnå målet om en godtagbar ljudmiljö även 
utomhus måste också emissionerna (bullerutsläppen) 
minska. De åtgärder som hittills genomförts för att på-
verka etappmålet har till största delen påverkat immis-
sionerna inomhus.

Omvärldsfaktorer som påverkat utfallet 
Under år 2006 beräknas ytterligare 2 500 personer ha fått 
en boendemiljö med bullernivåer över beslutade riktvär-
den inomhus. Orsaken är ökningen av den tunga trafi -
ken. Bostäder byggda i bullerutsatta lägen bidrar också 
till en ökning. Dessa personer utsätts dock inte för lika 
höga bullernivåer som de som hittills fått inomhus-
miljön åtgärdad.

Buller – uppgifter om tillstånd och genomförda åtgärder 

Boende utsatta för buller från väg- och gatutrafi k, avrundade uppgifter

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Statlig väg Antal personer utsatta för trafi kbuller över ca 65 dBA utomhus
          40 000 39 000 38 000

Antal personer utsatta för trafi kbuller över ca 65 dBA utomhus 
som ej har en åtgärdad inomhusmiljö* 22 000 18 500 20 200 16 700 10 400 9 000 3 200

Antal personer som fått bullernivån sänkt till under 65 dBA 
utomhus

  
900 700 1200 1600 1700

Antal personer som fått bullernivån sänkt till under 30 dBA 
inomhus 3 200 2 350 3 300 4 700 6 200 5 100 5 300

Kommunal 
väg Antal personer utsatta för trafi kbuller över 65 dBA utomhus ** 200 000, sannolikt stigande

Personer som fått bullerskyddande åtgärder genom statliga 
bidrag 1 000 1 200 2 000 2 300 3 800 800 1700

39

*    Inventeringarna kan vara av varierande kvalitet. Den ökande trafi kens effekter görs inte kontinuerligt. 
**   Inrapporterat från Vägverkets regioner år 2000, uppgifter främst från regeringsuppdraget1998.        
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Åtgärdstakten för minskningen av antalet bullerutsatta 
längs det kommunala vägnätet ligger fortfarande på en 
relativt låg nivå. För att på sikt uppnå en minskad buller-
nivå inomhus krävs att åtgärdstakten ökar, men också att 
arbetet riktas in på att minska bullret vid källan.

Aktörer och åtgärder som i väsentlig grad har 
eller bedöms ha påverkat utfallet
I vilken grad människor utsätts för störande och hälso-
påverkande buller beror dels på hur mycket buller som 
genereras (emissioner), dels på vilket sätt man skyddar 
mot buller. Emissionerna beror på antalet fordon och typ 
av fordon, hastighet, körsätt, däck och vägbeläggningar. 
Tunga fordon bullrar mer än lätta. Bullret ökar med has-
tigheten och ett ryckigt körsätt ger mer buller än jämn 
fart. Det kan skilja stort i bullerutsläpp mellan olika däck 
trots att de har samma köregenskaper. Olika typer av väg-
beläggningar har också skilda bulleregenskaper. 

Fasadåtgärder, till exempel byte av fönster, är den åt-
gärd som påverkat utfallet mest. Vägverket och en del 
kommuner har genomfört effektiva fasadåtgärder, men 
även uppsättning av bullerskärmar och byte till tystare 
beläggning är verkningsfulla åtgärder. 

Genomförda eller planerade åtgärder med 
anledning av utfallet
Under 2007 kommer Vägverket att investera i ytterligare 
åtgärder för att förbättra inomhusmiljön för de boende 
som utsätts för höga bullernivåer. Dessutom pågår arbete 
för att kunna inventera och få fram uppgifter om antal 
bullerutsatta, framför allt längs de icke statliga vägarna. 
För att på sikt sänka bulleremissionerna fortsätter bland 
annat utvecklingen av råd för val av beläggning och för-
sök med lågbullrande asfalt. Det internationella arbetet 
för att skärpa kravnivåerna för däck och fordon inom EU 
kommer att intensifi eras. Konsumentverkets webbplats 
kommer att vidareutvecklas så att information om bland 
annat fordons bullernivåer blir tillgänglig.

ETAPPMÅL 4 – VATTEN OCH MATERIAL

Miljöfarligt material skall inte införas i infrastrukturen, an-
vändningen av icke förnyelsebara material skall minimeras 
och material skall återanvändas.  

Intentioner och avsikter med etappmålet
Inom väg- och gatuhållningen hanterar Vägverket stora 
mängder material och kemikalier. Vissa av dessa kan ut-
göra fara om de inte hanteras på rätt sätt. Exempelvis 
fi nns rutiner för återvinning av tjärhaltiga beläggningar, 
ett material som medför miljörisker, men som vi lärt oss 
att hantera på ett miljöriktigt sätt. Syftet med etapp-
mål 4 är att Vägverket ska skapa giftfria kretslopp och 
skydda och hushålla med de ändliga resurserna. Bland 
annat ska vi verka för att naturgrusavlagringar ska fi n-
nas kvar som grundvattenmagasin och som en del av na-
tur- och kulturlandskapet.

Mått för mätning av etappmål 4
I dag saknas mått och metoder för att bedöma graden 
av måluppfyllelse av etappmålet som helhet. Däremot 
följs delar av målet upp med hjälp av: 

• återvinning av beläggningsmassor

• mängd salt

• antal vattentäkter som är påverkade av vägsalt och 
har kloridhalter över 50 mg/l

Inom Vägverket har ett nytt kemikaliehanteringssystem 
tagits i drift under 2006. Systemet ska ge bättre kun-
skap om kemikaliehanteringen inom investerings-, drift- 
och underhållsuppdrag. Dessutom ges möjligheten att 
uteckla nya mått och bättre underlag för uppföljning. 
Ett Internetbaserat verktyg ger såväl entreprenörer som 
Vägverkets handläggare möjligheten att söka kemiska 
produkter, ansöka och registrera om att få använda sina 
kemiska produkter samt lägga in sin kemikalieförbruk-
ning direkt i databasen. Även allmänheten kan gå in och 
se vilka kemiska produkter som används.

Utfall – vatten och material
Material – återvinning av beläggningsmassor 

Under 2006 har 1 015 000 ton av uppbrutna beläggnings-
massor återvunnits. Detta motsvarar nästan 100 procent. 
Av dessa har 62 procent återvunnits till ny beläggning 
och 37 procent har använts till andra ändamål eller lagts 
i mellanlager för återvinning kommande år. Under året 
deponerades cirka 2 900 ton uppbrutna beläggningsmas-
sor. Diagrammet till höger visar hur mycket som åter-
vunnits under de senaste tio åren. 40
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Mängd salt
I Sverige spreds cirka 357 000 ton salt (natriumklorid) un-
der vintersäsongen 2005/2006. Av det spreds 292 000 ton 
på de statliga vägarna och 65 000 ton på de kommunala 
vägarna. Spridningen på enskilda vägar ingår inte. 

Vatten – antal vattentäkter som är påverkade av väg-
salt och har kloridhalter över 50 mg/l
Vägverket har rapporterat att 20 vattentäkter är påver-
kade av vägsalt och har kloridhalter över 50 mg/l. 

Graden av måluppfyllelse
Använd metod för bedömning av målupp-
fyllelsen
Måluppfyllelsen är bedömd utifrån en sammantagen be-
dömning av utvecklingen och utfallet för de beskrivna 
måtten i förhållande till etappmålet.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts. 

Måluppfyllelseanalys
Omvärldsfaktorer som påverkat utfallet 
Mängden asfalt som återvinns är konjunkturberoende, 
men andelen uppbruten asfalt som återvinns är fort-
satt hög. Metoder och arbetssätt utvecklas och beskrivs 
i handböcker och metodbeskrivningar. Saltförbrukningen 
varierar från år till år, beroende på framför allt vädret. 
På grund av en strängare vinter användes mer salt under 
2006 än under en svensk medelvinter. Eftersom grund-
vattnet bildar ett system som förändras i långsam takt 
är det svårt att urskilja omvärldsfaktorer som kan ha 
påverkat utfallet ett enskilt år. 

Aktörer och åtgärder som i väsentlig grad har 
eller bedöms ha påverkat utfallet
Vid ett vägprojekt i södra Sverige gav berörd kommun 
inte tillstånd till att upprivna beläggningsmassor fi ck 
användas i vägkroppen. Någon alternativ användning 
av massorna gick inte att fi nna, och därför kördes de 
till deponi. Det är anledningen till att andelen deponi 
ökade under 2006. 

Nya ersättningsmodeller och allt skickligare entre-
prenörer bidrar till att saltförbrukningen minskar.  

Genomförda eller planerade åtgärder med 
anledning av utfallet
För äldre vägbeläggningar med innehåll av vägtjära fi nns 
särskilda rutiner för återvinning. Sedan år 2001 görs mil-
jöuppföljningar i fält för att säkerställa att rutinerna får 
avsedda effekter, det vill säga att beläggningsmassorna 
inte påverkar omgivningen.

Vägverket strävar efter att förbrukningen av salt kon-
tinuerligt ska minska. Ett exempel på detta är det forsk-
ningsprojekt som syftar till att minska saltanvändningen 
och som vi bedrivit under ett fl ertal år. Inom projektet har 
vi gjort försök att dryga ut natriumkloriden med hjälp av 
glukos och fruktos. Projektets resultat är lovande och vi-
sar att användningen av vägsalt på sikt kan minska om 
man blandar saltet med glukos/fruktos, även om mycket 
forskning återstår. Försöket har även inkluderat inbland-
ning av glukos/fruktos i sandningsand. Även där är re-
sultaten lovande.

Det är svårt att kommentera utvecklingen av antalet 
konfl iktpunkter mellan allmän väg och vattentäkter ef-
tersom det för närvarande saknas en fullständig bild av 
läget. I syfte att få en bättre bild av situationen bygger 
centrala myndigheter upp databaser med data om vat-
tentäkter och grundvattenkvalitet och deras tillstånd.

Internationella jämförelser
Vägverket arbetar aktivt för att möta de nya kraven uti-
från EG-direktiven om vatten och avfall. Det innebär för-
ändrade arbetssätt och vikten av erfarenhetsutbyte med 
omvärlden blir tydlig. EG:s direktiv för vatten utgör se-
dan år 2000 en gemensam ram för hur Europas vatten-
tillgångar ska förvaltas. 

Grundvattnet utgör den största sötvattentillgången 
på jorden som är praktiskt tillgänglig som dricksvatten. 
En av de viktigaste uppgifterna i en god förvaltning av 
vattenresurser är att behålla grundvattnets kvalitet och 
kvantitet. Sverige är ett vattenrikt land, men till skill-
nad från många andra länder har vi ont om riktigt stora 
grundvattenmagasin som kan försörja samhällen. 

Återvinning av beläggningsmassor 

Mängd salt   

Antal vattentäkter som är påverkade av vägsalt 
och har kloridhalter över 50 mg/l
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ETAPPMÅL 5 – NATUR, KULTUR OCH GESTALTNING

Nya vägtransportanläggningar skall lokaliseras så att de 
fungerar i samklang med sin omgivning och utformas med 
hänsyn till natur- och kulturvärden.   

Intentioner och avsikter med etappmålet
De fysiska miljöerna förändras när vägar byggs eller 
byggs om. I målet ingår att vi ska sträva efter en god 
vägarkitektur och att vägtransportanläggningar ska ut-
formas med tanke på natur- och kulturmiljövärden.

Mått för mätning av etappmål 5
I dag används tre mått:

• andel fastställda arbetsplaner som innebär påtaglig 
skada på områden med utpekade nationella och re-
gionala natur- och kulturmiljövärden. 

Detta mått är enbart inriktat på intrång i områden med 
utpekade nationella och regionala natur- och kulturmil-
jövärden och mäter endast en liten del av den påverkan 
och effekt som vägtransportsystemet har på natur- och 
kulturmiljön. Därför används också:

• antal åtgärdade djurpassager och 

• antal investeringsprojekt med upprättade gestalt-
ningsprogram (ett redskap för att skapa god helhets-
miljö och säkerställa arkitektonisk kvalitet).

Utfall – natur, kultur och gestaltning
Av totalt 69 fastställda arbetsplaner under 2006 innebar 
7 (drygt 10 procent) påtaglig skada på områden med utpe-
kade natur- och kulturmiljövärden. Under 2006 byggdes 
eller åtgärdades 29 djurpassager inklusive omläggning av 
vägtrummor (31 under 2005), se tabell 43 Djur och vägar 
– befi ntliga statliga vägnätet, på sid. 62. Det har funnits 
gestaltningsprogram i 22 procent av de investeringsob-
jekt som färdigställdes 2006 (32 procent under 2005).

Graden av måluppfyllelse
Använd metod för bedömning av måluppfyllelsen
Målet anses vara nått om 90 procent eller mer av de fast-
ställda arbetsplanerna är kvalitetssäkrade och inte inne-
bär påtaglig skada på områdets värden.

Måluppfyllelse
Delar av målet har uppfyllts.

Måluppfyllelseanalys
Det är mestadels projekt av mindre omfattning som 2006 
har bedömts kunna innebära påtaglig skada på områ-
den, med utpekade natur- och kulturmiljövärden. Antal 
åtgärdade djurpassager var lägre under 2006 än tidigare 
och även andelen upprättande gestaltningsprogram ten-
derar att minska.

Vägverket har vid uppföljning av miljökrav som ställts 
i vägprojekt kunnat konstatera att en majoritet av stude-
rade projekt uppvisar brister i hela kedjan från planering 
till byggande. Exempelvis läggs fortfarande cirka 1/3 av 
vägtrummorna felaktigt, vilket innebär att de utgör vand-
ringshinder för fi sk. I avsnittet Åtgärder för att underlätta 
för djur att passera vägar, på sid. 66–67 fi nns mer att läsa 
om problembilden och vilka åtgärder som vidtagits längs 
vägarna för att underlätta för djur att passera vägar.

Internationella jämförelser
Natura 2000 är ett nätverk av områden som kom till inom 
EU för att bevara den biologiska mångfalden och för att 
säkerställa att livsmiljöer bibehålls. Bestämmelserna om 
Natura 2000-områden fi nns i två EG-direktiv, habitat-
direktivet och fågeldirektivet. I Sverige fi nns dessa be-
stämmelser i miljöbalken.

Den europeiska landskapskonventionen eftersträvar 
helhetssyn i planeringen av infrastruktur för ett lång-
siktigt hållbart transportsystem. Landskapet lyfts fram 
som en resurs av stor betydelse både för människors 
välbefi nnande och för ekonomisk verksamhet. Syftet är 
att skydda, förvalta och planera landskapet men dessa 
begrepp tolkas inte på traditionellt sätt. Med skydd me-
nas i det här sammanhanget att bevara och upprätthålla 
viktiga eller utmärkande karaktärsdrag i landskapets 
natur- och kulturmiljövärden. I förvaltningsbegreppet 
framhålls att brukande och skötsel ska utföras så att 
olika sektorers inverkan samordnas. I planeringen av 
landskap betonas framtidsinriktade åtgärder för att för-
bättra, återställa eller skapa landskap. Konventionen har 
ratifi cerats av hälften av Europas länder, och underteck-
nats av ytterligare en fjärdedel, däribland Sverige.

           
                

                            E
4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden
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POSITIV REGIONAL UTVECKLING

DELMÅL

En positiv regional utveckling, där vägtransportsystemet 
främjar en positiv regional utveckling genom att dels ut-
jämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att 
utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportav-
stånd.  

I detta kapitel används fl era begrepp och defi nitioner 
som har beskrivits i kapitlet ”Tillgängligt transportsys-
tem”, på sid.13.

Intentioner och avsikter med delmålet
Delmålet om regional utveckling är formulerat enligt det 
transportpolitiska beslut som legat till grund för verk-
samheten år 2006. Delmålet är något annorlunda formu-
lerat i den nya transportpolitiken Moderna transporter 
(prop. 2005/06:160), som beslöts av regeringen i mars 
2006. Detta kommenteras nedan och har fått prägla re-
dovisningen i detta kapitel. 

Delmålet om regional utveckling är mycket komplext, 
vilket innebär att vi ännu inte har tagit fram fullständiga 
uppföljningsbara etappmål med åtföljande uppföljnings-
metoder. Uppföljningen nedan avgränsas huvudsakligen 
till ett antal indikatorer som beskriver utvecklingen då 
det gäller vägtransportsystemets påverkan på tillväxt.

Positiv regional utveckling
Frågor om transportsystemets betydelse för tillväxt och 
livskraft har en framskjuten plats i nya transportpoliti-
ken enligt propositionen Moderna transporter. Detta är 
direkt kopplat till den regionala utvecklingspolitiken. 
Det transportpolitiska delmålet lyder: ”Transportsyste-
mets utformning och funktion skall bidra till att uppnå 
målet för den regionala utvecklingspolitiken samt mot-
verka nackdelar av långa transportavstånd”. 

Transportsystemets utveckling ska följaktligen stödja 
förverkligandet att den regionala utvecklingspoliti-
ken som beslutades hösten 2001 enligt propositionen 
En politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 
2001/2002:4). 

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl 
fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregio-
ner med en god servicenivå i alla delar av landet. Lokala 
arbetsmarknadsregioner – LA-regioner – är geografi ska 
ekonomiska områden inom vilka dagliga arbetsresor kan 
företas. En teknisk defi nition är att minst 80 procent av 
de yrkesverksamma i området har sin arbetsplats inom 
detta. Nyckelbegrepp är tillväxt, livskraft och hela lan-
det. Enligt propositionen ska tillväxten vara ”långsiktigt 
hållbar”. Detta begrepp innefattar dimensionerna eko-
nomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social håll-
barhet. Hållbar utveckling defi nieras som en utveckling 
som möter dagens behov utan att hindra framtida ge-
nerationers möjligheter. Den hållbara utvecklingens tre 
dimensioner är alla lika betydelsefulla och ömsesidigt 
beroende av varandra.

Hållbarhetsvillkoret ger en betydligt vidare innebörd 
åt tillväxtbegreppet än den snävt ekonomiska. En tolk-
ning av den sociala dimensionen är att den avser goda 
levnadsbetingelser för alla medborgare i form av bland 
annat tillgång till olika samhällsutbud och aktiviteter 
som är av betydelse för en god livskvalitet. Alla behöver 
till exempel tillgång till sociala kontakter, kulturutbud, 
rekreation, utbildning, samhällsservice, sjukvård och so-
cial omsorg. I den sociala dimensionen ingår även viktiga 
frågor som vi kopplar samman med mänskliga rättighe-
ter, såsom frågor om yttrandefrihet, jämlikhet och jäm-
ställdhet. Den ekologiska dimensionen avser bland annat 
hushållning med ändliga naturresurser så att framtida 
generationer kan erbjudas goda livsbetingelser.

I ett tillväxtpolitiskt perspektiv påverkas förutsätt-
ningarna för positiv regional utveckling av ett fl ertal poli-
tikområden. Dessa förutsättningar påverkas bland annat 
av näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildnings-
politik, landsbygdspolitik och politik för utveckling av 
jord- och skogsbruk. En positiv utveckling uppnås mest 
effektivt om olika politikområden samverkar mot gemen-
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samma mål. Det är därför viktigt att transportfrågorna 
utvecklas i samverkan med övriga samhällssektorer.

En fördelningspolitisk dimension finns även i den 
nya transportpolitiken genom att ”nackdelar av långa 
transportavstånd ska motverkas”. Målet är väl funge-
rande och hållbara arbetsmarknadsregioner med god 
servicenivå i alla delar av landet. Med det senare avses 
att politiken ska bidra till att kvinnor och män och fö-
retag ska ha tillgång till kommersiell och offentlig ser-
vice i tillräcklig omfattning.

Slutsats
Transportsystemets betydelse för tillväxt och livskraft 
har betonats kraftigare genom en direkt koppling till 
den regionala utvecklingspolitiken. 

Landets samlade ekonomiska tillväxt är helt beroende 
av utvecklingen på den regionala nivån i olika delar av 
landet. Inte minst viktigt är hur de mest näringslivs-
intensiva och därmed tätbefolkade delarna utvecklas i 
konkurrens med övriga områden i Europa och världen. 

Utvecklingen i landets storstadsområden har i ett längre 
perspektiv stor betydelse för levnadsförhållandena även i 
mer glesbefolkade delar av landet. Expansiva och livskraf-
tiga storstadsområden skapar ökat utrymme för insatser 
av betydelse i de mer glesbefolkade landsdelarna. 

Det senaste beslutet om transportpolitik och regional utveck-
lingspolitik markerar en förskjutning från en uttalad fördelnings-
politik mot en uttalad tillväxtfrämjande politik. Tillväxtaspekten är 
sålunda central i den regionala utvecklingspolitiken. 

Mått för mätning av positiv 
regional utveckling
Bryggan mellan transportsystemet och regional utveck-
ling handlar främst om den tillgänglighet till viktiga 
samhällsfunktioner som transportsystemet erbjuder. 
Förändringar i tillgängligheten är därmed viktiga mått 
på hur transportsystemförändringar påverkar regional 
utveckling. Restider med bil till olika samhällsfunktioner 
följs upp och analyseras. Detta beskrivs i lokal, regional 

och nationell skala, genom att vi följer upp och analyse-
rar tillgänglighetsförändringar till lokal arbetsmarknad, 
till regionala centrum samt till nationella centrum – dvs. 
våra tre största städer, som tillika är tillväxtcentrum.

För beräkningar av tillgängligheten används ett så kall-
lat nätanalysverktyg. Landet delas upp i cirka 8 700 om-
råden och i verktyget görs tillgänglighetsberäkningar för 
varje område. Data om demografi  och näringsgeografi  lig-
ger till grund för analysen. Dessa data hålls konstanta 
över det tidsintervall som analysen omfattar, vilket är 
nödvändigt för att kunna särskilja vilka förändringar i 
tillgänglighet som härrör från transportsystemföränd-
ringar.

I analysen beräknas antalet personer i dessa områ-
den som får förändrad tillgänglighet till regionala och 
nationella centrum. För att ett område ska tas med i 
beräkningen ska tillgängligheten till regionalt centrum 
vara längre än 30 minuter och ha förändrats mer än 30 
sekunder. Beräkningen av tillgängligheten till nationella 
centrum gäller områden med sämre tillgänglighet än 1 
timme och större förändring än 4 minuter. Den högre 
gränsen för nationella centrum motiveras av den lägre 
frekvensen resor till storstäder i de fall de inte betrak-
tas som regionala centrum. För vissa områden är natio-
nella centrum även regionala centrum.

Vi vill även belysa hur förändringar påverkar den re-
gionala utvecklingen i form av sysselsättning, befolk-
ningsutveckling och inkomster för boende i olika delar 
av landet. För dessa beräkningar använder Vägverket en 
empirisk beräkningsmodell, den så kallade SAMLOK-
modellen.

I följande redovisning avser analyserna förändringar 
av vägtransportsystemet under fem år från slutet av 2001 
till och med 2006. Analyser med SAMLOK-modellen blir 
mer meningsfulla när de avser fl era års förändringar, 
eftersom förändringarna då blir mer omfattande.

Som indata används skillnader i tillgänglighet till 
arbetsplatser och till arbetskraft, tillgänglighet till när-
maste regionala centrum samt tillgänglighet till när-
maste nationella centrum, det vill säga Stockholm, 
Göteborg eller Malmö.

”Tillväxtaspekten är 
sålunda central i den 
regionala utvecklings-
politiken.”
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Av de olika tillgänglighetsmåtten är det förändringar 
av tillgängligheten till arbetsmarknad – arbetskraft res-
pektive arbetsplatser – som har störst påverkan på för-
utsättningarna för tillväxt och ekonomisk utveckling.

Behov av utveckling av mått
I dag bygger vi analysen enbart på transportvillkoren 
för personbilstrafi k. Metoden behöver utvecklas så att 
det går att ta hänsyn till inverkan av trängsel i trafi k-
systemet. Detta är särskilt betydelsefullt i de större tät-
orterna. Utöver detta fi nns ett stort behov av att kunna 
analysera tillgänglighet via kollektivtrafi ken. Även gods-
transportsystemets betydelse för den regionala utveck-
lingen behöver kunna analyseras.

Vi behöver också bättre kunskap om hur förändringar 
påverkar förutsättningarna för ekonomisk utveckling 
och sysselsättning i geografi ska områden med olika de-
mografi ska och näringsgeografi ska förhållanden. Detta 
gäller generellt för alla typer av vägtransporter, inklu-
sive kollektivtrafi k.

Kunskaperna bör även förbättras om vilka krav män-
niskor har på transportsystemet i olika livssituationer 
och miljöer. Detta är betydelsefullt inte minst när vi vill 
skapa attraktiva livsmiljöer i olika områden, vilket är 
viktigt för utvecklingen i dessa.

Utfall – positiv regional utveckling
Utfallet avser tillgänglighetsförändringar till arbets-
marknad och till regionala och nationella centrum un-
der perioden 2002–2006. Beräkningarna har genomförts 
för hela landet uppdelat i cirka 8 700 områden.

Generellt sett har de senaste årens förändringar i 
transportsystemet gynnat Norrlandskusten och delar 
av södra Sverige, medan storstäderna och Norrlands in-
land påverkats i liten omfattning. 

Tillgänglighet till arbetsmarknad
Antalet boende i områden med ökning av antalet ar-
betsplatser inom 45 minuter är cirka 1 400 000, medan 
400 000 personer bor i områden som fått en minskning. 
Netto är det alltså cirka en miljon personer, som enligt 
detta mått har fått förbättrad tillgänglighet till syssel-
sättning. E  F

Tillgänglighet till regionala och nationella centrum
Nettoantalet boende som har fått förbättrad tillgänglig-
het till regionala centrum är cirka 700 000. Till nationella 
centrum har netto 1 600 000 personer fått förbättrad till-
gänglighet. Restidsförändringarna är oftast mindre än 
några minuter. Till regionala centrum förändringarna i 
de fl esta fall mindre än två minuter och för nationella 
centrum mindre än sex minuter.

Tillgänglighetsförändringarnas påverkan av 
regional tillväxt
Förändringar i vägsystemets påverkan på sysselsätt-
ningen och ekonomisk utveckling har skattats med hjälp 
av SAMLOK-modellen. Modellen är tillämpad i analyser 
av förändringar under åren 2002–2006. Det är inte me-
ningsfullt att tillämpa modellen på endast ett års för-
ändring av vägtransportsystemet. 

Analyserna visar att 3 000 arbetstillfällen beräknas 

FÖRÄNDRING UNDER PERIODEN 2002–2006TILLSTÅND ÅR 2006
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E F

Områden med minskning

Områden med ökning

Kartorna visar antalet arbets-
platser inom en restid av 45 
minuter samt områden där 
antalet arbetsplatser föränd-
rats med mer än 1 procent 

under de sista 5 åren. 

Förändring > 1 %
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Områden med ökning
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Antal arbetsplatser



uppkomma som en följd av förändringarna i vägsyste-
met år 2002–2006. Cirka 25 procent av dessa uppkom-
mer i skogslänen. Effekten beräknas uppstå inom 20 år 
efter förändringarna i vägsystemet.

Förbättrad tillgänglighet och vidgade arbetsmarkna-
der har generellt en positiv inverkan på de yrkesverk-
sammas inkomster och den samlade lönesumman. Enligt 
analyserna uppkommer en liten positiv påverkan på den 
samlade lönesumman, motsvarande 0,6 promille.

Betydelsen av förändrad tillgänglighet till arbetsplat-
ser och arbetskraft kan illustreras av följande fi gurer. 
Dessa visar att när de funktionella arbetsmarknader blir 
större ökar även antalet företagstyper inom dessa, vilket 
i sin tur påverkar de sysselsattas bruttolöner. 41 42

Samlad bedömning av utfall för 
perioden 2001–2006
Nettoantalet boende i områden som fått ökad tillgänglig-
het till regionala och nationella centrum är cirka 700 000 
respektive 1 600 000 personer.

Nettoantalet boende som fått förbättrad tillgänglig-
het till arbetsmarknad, beräknat som antal boende som 
når fl era arbetstillfällen inom en restid av 45 minuter, 
är cirka 1 000 000 personer.

Förändringar i vägtransportsystemet ger, totalt sett, 
ett positivt tillskott till landets ekonomiska tillväxt i 
form av ökad sysselsättning. Omfattningen är, enligt 
den använda analysmodellen, omkring 3 000 arbetstill-
fällen, och påverkan på de sysselsattas inkomstnivåer 
är 0,6 promille. Effekterna beräknas uppstå under en 
tidsperiod på cirka 20 år efter att åtgärder genomförts 
i vägtransportsystemet.

Utfallet är följaktligen positivt i samtliga dimensioner.

Graden av måluppfyllelse
Metod för bedömning av graden av 
måluppfyllelse
Bedömningen av graden av måluppfyllelse grundas på 
en samlad bedömning av utfallet för fem kriterier. Av 
dessa fångar tre kriterier in tillgänglighetsförändringar 
och två fångar in påverkan på tillväxt. 
Tillgänglighetskriterier:

förändringar i tillgänglighet till arbetsmarknad 
år 2002–2006. 

förändringar i tillgänglighet till regionala cen-
trum år 2002–2006.

förändringar i tillgänglighet till nationella cen-
trum år 2002–2006.

Tillväxtkriterier:

•

•

•

påverkan av förändringar i vägtransportsyste-
met under de senaste fem åren på antal syssel-
satta under en tidsperiod på cirka 20 år.

påverkan av förändringar i vägtransportsyste-
met under de senaste fem åren på inkomstnivå 
under en tidsperiod på cirka 20 år.

Måluppfyllelse
Förändringar i vägtransportsystemet bidrar positivt till 
regional utveckling då det gäller utfallet för samtliga 
fem kriterier. Målet har uppfyllts.

•

•

Samband befolkning och antalet olika typer av 
näringar (-diversitet)  
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JÄMSTÄLLT VÄGTRANSPORTSYSTEM

DELMÅL

Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att 
det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. 
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka 
transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning 
och deras värderingar skall tillmätas samma vikt. 

Intentioner och avsikter med delmålet
Delmålet om ett jämställt vägtransportsystem kan de-
las upp i två delar. Det handlar dels om jämställdhe-
ten i vägtransportsystem, dels om kvinnors och mäns 
möjlighet att påverka jämställdheten, dvs. påverkan på 
systemets utformning och funktion. Den första delen 
omfattar sådant som brukarna av vägtransportsyste-
met märker direkt och den andra delen är mer synligt 
för medarbetarna i myndigheter och företag inom sek-
torn. Båda delarna måste vara förverkligade för att må-
let ska vara uppfyllt.

Det saknas ännu en tydlig defi nition och målbild av 
det jämställda vägtransportsystemet. Kvinnors och mäns 
faktiska användning av vägtransportsystemet (resmöns-
ter kopplat till kön) ger dock viss vägledning i hur jäm-
ställt systemet är. 

När det gäller defi nition och målbild för mäns och 
kvinnors möjligheter att påverka vägtransportsystemets 
utformning och funktion är det lättare. På ett ytligt plan 
kan ju sägas att den delen av målet är uppfyllt då det är 
lika många män som kvinnor som deltar i beslut som 
vägtransportsystemets utformning och funktion. 

Det gäller att synliggöra könsmönstren (inklusive in-
formation om både kvantitativa och kvalitativa para-
metrar uppdelad på kön) och att låta den informationen 
återspeglas i ekonomistyrningen, i planeringsprocesser, 
mål, resursfördelning och uppföljning av utfört arbete. 
Medborgarnas behov ska fångas upp i dessa processer
identifi erade som kvinnors och mäns erfarenheter, och 
byggas in i transportsystemet på lika villkor (Stock-
holms Universitet, Företagsekonomiska institutionen: 
slutrapport 2006 ”Ett jämställt transportsystem”, Eva 
Wittbom). 

Så länge det saknas en defi nition av det jämställda 
vägtransportsystemet bör man bedöma måluppfyllelsen 
för delmålet i första hand utifrån respektive organisa-
tions jämställdhetsmognad. Det kan ske genom att un-
dersöka t.ex. antal kvinnliga respektive manliga chefer, 

antalet kvinnor respektive män som deltar i åtgärdsbe-
slut, antalet kvinnor respektive män som deltar i fram-
tagandet av olika planer. På så sätt får man en bild av 
hur långt organisationen kommit i sin jämställdhets-
integrering.

Bedömningen av organisatoriska könsmönster, dvs. 
graden av integrering kan dock kompletteras med data 
om hur vägtransportsystemet används av kvinnor och 
män. På så sätt får vi delvis information om hur jäm-
ställt vägtransportsystemet är. Vägtransportsystemets 
användning kan ses som en temperaturmätare av hela 
samhällets jämställdhetsmognad. Ju större skillnaderna 
är mellan kvinnors och mäns transport- och förfl ytt-
ningsmönster i vägtransportsystemet, desto mer ojäm-
ställt är samhället.

De organisatoriska könsmönster skiljer sig inte på ett 
avgörande sätt mellan olika aktörer inom vägtransport-
sektorn. Vi utgår därför från att informationen från 
Vägverket kan användas för att generalisera tillståndet 
inom sektorns aktörer i stort, trots att det saknas data 
från fl era viktiga aktörer.

Graden av organisatorisk jämställdhet, illustrerat som 
det gula fältet i fi guren nedan, påverkar vägtransport-
systemets utformning och funktion. Vid total integrering 
är förutsättningarna för att skapa det jämställda väg-
transportsystemet mycket goda. F8

Strategi för jämställdhetsintegrering
När organisationer ska jämställdhetsintegrera sin verk-
samhet krävs ett systematiskt förändringsarbete. Jäm-
Stöd (Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering 
i staten) har tagit fram en strategi och en modell för jäm-
ställdhetsintegrering, ”Trappan”. Trappan omfattar både 
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strategiska och operativa steg i arbetet med jämställd-
hetsintegrering, och utgör i sig också ett instrument för 
bedömning av vilken grad av integrering organisatio-
nen har uppnått. 

Trappan visar hur man jämställdhetsintegrerar en 
organisation. Till respektive trappsteg kopplar aktuella 
organisationer ett antal konkreta frågeställningar, me-
toder och arbetssätt, anpassade efter de sakområden in-
tegreringen gäller. F9

Trappans åtta steg ska ses som återkommande delar 
i en fortgående förändringsprocess. I integreringsarbe-
tet ”går medarbetarna upp och ner för trappan” tills dess 
att hela organisationen totalt sett nått tillräckliga re-
sultat på alla stegen. Stegens olika aktiviteter kan sam-
manfattas i följande: 

Skapa grundläggande förståelse – ge kunskap om 
jämställdhetspolitiken och strategin för jämställd-
hetsintegrering.

Undersök förutsättningarna – fi nns nyttan och 
viljan i ledningen? 

Planera och organisera – ta fram mål och strategi.

Inventera verksamheten – ta fram besluts-
underlag.

Kartlägg och analysera – representation, köns-
mönster.

Formulera förbättringsmål och åtgärder – inklu-
sive mått för uppföljning.

Genomför åtgärderna.

Följ upp resultaten – utvärdera och sprid 
resultaten.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mått för mätning av jämställt 
vägtransportsystem
Det fi nns mått med vars hjälp man kan mäta såväl jäm-
ställdheten i vägtransportsystemet som en organisa-
tions mognad då det gäller graden av jämställdhet, dvs. 
hur långt organisationen har kommit i sin jämställd-
hetsintegrering. 

Mått som mäter jämställdheten 
i vägtransportsystemet
Det fi nns ännu inte några särskilt fastställda mått kopp-
lade till mätningar av graden av jämställdhet i väg-
transportsystemet. De mått som nu används mäter i 
första hand tillstånd i vägtransportsystemet sett mot de 
övriga delmålen. Dessa mått kan användas som en upp-
skattning av jämställdheten i vägtransportsystemet. 

Vi kan också få en bild av jämställdheten i vägtrans-
portsystemet genom att kartlägga och analysera hur 
kvinnor och män använder vägtransportsystemet (res-
mönstren). Mätningar av resepåverkande faktorer ger en 
indirekt information om jämställdheten.  

Exempel på mått som används och bedöms:

• andel kvinnor respektive män som arbetar deltid 
(påverkar resmönstren)

• andel kvinnor respektive män som tar ansvar för 
hushållsarbetet och tar på sig omsorg om barn och 
gamla (påverkar resmönstren)

• pendlingsmönster för kvinnor respektive män och 
storleken på de geografi ska områden där kvinnor 
respektive män bor och arbetar

• andel av resandet som sker med bil för kvinnor res-
pektive män

• typ av resor för kvinnor respektive män (exempelvis 
arbetsresor och serviceresor)

• tillgång till bil i hushållet för kvinnor respektive män

• andel av kvinnors respektive mäns arbetsresor som 
sker med kollektivtrafi k

• risk att dödas eller svårt skadas i vägtrafi ken för 
kvinnor respektive män

• benägenhet att ta risker i vägtrafi ken för kvinnor 
respektive män

• kvinnors respektive mäns uppfattningar om det är 
acceptabelt eller inte att människor dödas i trafi ken

• synen på regelövervakning hos kvinnor respektive män

• typ av information om vägtransportsystemet som 
kvinnor respektive män efterfrågar.

                                                       E4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden
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F9 Jämställdhetsintegrering i åtta steg 
tolkning av “JämStöd-trappa”

   1 Grundläggande förståelse (av uppgiften)

   2 Undersök förutsättningarna (för uppgiften)

   3 Planera & organisera (genomförandet)

   4 Inventera verksamheten

   5 Kartlägg & analysera

   6 Formulera mål & åtgärder

   7 Genomför åtgärderna

   8 Följ upp resultaten

“Upp och ner för trappan” tills dess att hela 
organisationen totalt sett nått tillräckliga 
resultat på alla stegen!



Mått som mäter graden av jämställdhets-
integrering i en organisation 
Måtten för graden av integrering utgår från JämStöds 
integreringstrappa och ska ge en totalbedömning av var 
på trappan berörda organisationer befi nner sig. 

Dessutom används ett antal exempelmått för mät-
ning och bedömning av andel kvinnor respektive män 
i olika grupper. Jämn representation i grupper där be-
slut fattas medför dock inte automatiskt att besluten 
har ett jämställdhetsperspektiv. Att kvinnor och män 
representeras jämställt (att inget kön har en represen-
tation som understiger 40 procent) i dessa grupper är 
dock ett grundläggande steg för att uppnå ett jämställt 
vägtransportsystem.  

Följande exempel på mått ger en kvantitativ bild av köns-
fördelningen i viktiga grupper:

• andel kvinnor respektive män i Vägverkets styrelse

• andel kvinnor respektive män i Vägverkets högsta 
ledningsgrupp, direktionen

• andel kvinnor respektive män bland cheferna i 
Vägverket

• andel kvinnor respektive män bland utvecklingsan-
svariga i FUD-verksamheten (forskning, utveckling 
och demonstration)

• andel kvinnor respektive män bland projektledare i 
FUD-verksamheten

• andel kvinnor respektive män bland projektledare 
för investeringsobjekt.

Slutsats
Arbetet med att vidareutveckla mått för jämställdhets-
målet bör bedrivas på två fronter: 

• Utveckla mått som visar hur kvinnors och mäns 
åsikter och värderingar tas hänsyn till inom organi-
sationen, dvs. kvalitativa mått som komplement till 
nuvarande rent kvantitativa representationsmått. 

• Utveckla mått på hur jämställt vägtransportsyste-
met är, dvs. vilka jämställdhetseffekter som faktiskt 
kan utläsas i vägtransportsystemet. 

Utfall – jämställdhet
Jämställdhet i dagens vägtransportsystem, dvs. 
kvinnors och mäns utnyttjande av vägtransport-
systemet
Vi kan konstatera att det fi nns skillnader mellan mäns 
och kvinnors användning av vägtransportsystemet. Kvin-
nor arbetar deltid i större utsträckning och tar på sig ett 
större ansvar för hushållsarbete och omsorg om barn och 
gamla. Det påverkar troligen även de transporter som 
män och kvinnor efterfrågar. Synen på mäns och kvin-
nors roller i samhället förändras långsamt. Det innebär 
att även resmönstren förändras med viss tröghet.

Kvinnor rör sig generellt över mindre geografi ska om-
råden än män. Skillnaden visar olikheter i pendlings-
mönstren mellan män och kvinnor. Män reser längre 
sträckor till sitt arbete än kvinnor. Män har genomsnitt-
ligt en geografi skt större arbetsmarknad än kvinnor. 
En studie av mäns och kvinnors resande i Stockholms-
regionen visar att män gör en större andel av sina resor 
med bil jämfört med kvinnor. Det gäller under samtliga 
delar av livscykeln oberoende av inkomstläge, förvärvs-
grad, tillgång till bil och resärende. Störst skillnad i 
bilanvändning mellan kvinnor och män fi nns i ensam-
hushåll med låga inkomster. Samma studie visar att 
kvinnor gör fl er fritids- och serviceresor än män upp 
till pensionsåldern. 

Män gör längre serviceresor än kvinnor oberoende av 
ålder. Av arbetsresorna sker 10 procent av männens resor 
och 16 procent av kvinnornas med kollektivtrafi k. Kvinn-
liga pensionärer åker kollektivt i nästan dubbelt så stor 
omfattning som manliga pensionärer. Av ensamstående 
kvinnor som är pensionärer är det cirka 27 procent som 
har tillgång till bil i hushållet, medan 50 procent av man-
liga ensamstående pensionärer har tillgång till bil.

Risken att dödas eller skadas svårt i vägtrafi ken skil-
jer sig mellan män och kvinnor. Män löper dubbelt så 
stor risk som kvinnor att dödas med hänsyn till hur ofta 
de vistas i vägtrafi ken. Män är i allmänhet mer benägna 
att ta risker i vägtrafi ken än kvinnor, även om dagens 
unga kvinnor tar större risker än tidigare. Skillnaden i 
riskbenägenhet återspeglas i inställningen till trafi ksä-
kerhet. Män är sämre på att hålla hastigheten, fl er män 
kör onyktra och färre använder bälte jämfört med kvin-
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nor. Ungefär två tredjedelar av kvinnorna och hälften av 
männen anser att det är oacceptabelt att människor dö-
das i trafi ken. Kvinnor är mer positivt inställda till re-
gelövervakning än vad män är. 

Kvinnor och män söker delvis olika typer av infor-
mation enligt Vägverkets system för hantering av kund-
ärenden. Av dem som sökt information sedan oktober 
2004 var knappt en tredjedel kvinnor. Män söker oftare 
information om fordonsfrågor, medan kvinnor i något 
större utsträckning än män söker information om män-
niskan i vägtrafi ken.

Graden av integrering
Följande kan utläsas då det gäller graden av jämställd-
hetsintegrering för såväl Vägverket som organisation, 
som exempel på andra motsvarande organisationers. I 
Vägverkets styrelse ingår 9 personer, varav 4 kvinnor och 
5 män, dvs. 44 procent kvinnor och 56 procent män. I Fin-
land är hälften av styrelseledamöterna kvinnor. Samtliga 
nordiska länder har en man som generaldirektör. 

I direktionen, Vägverkets högsta ledningsgrupp, in-
går 17 personer, varav 6 kvinnor och 11 män. Det inne-
bär 35 procent kvinnor och 65 procent män. Sedan 2002 
har andelen kvinnor i direktionen ökat med 10 procent-
enheter. I Danmark och Finland har man en lägre andel 
kvinnor än Sverige i sina ledningsgrupper, i Norge nå-
got högre. Bland cheferna i Vägverket är andelen kvin-
nor 17 procent. Sedan 2002 har andelen kvinnor bland 
cheferna totalt ökat med 8 procentenheter. Från 2005 
till 2006 har dock andelen minskat med 2 procentenhe-
ter. Inom myndighetsdelen har andelen kvinnliga chefer 
minskat från 36 procent till 35 procent. Inom affärsen-
heterna har andelen minskat från 5 till 4 procent under 
samma period. 

Av totalt 11 utvecklingsansvariga i FUD-verksamheten 
är 4 kvinnor, dvs. 36 procent kvinnor. Bland projektledare 
i FUD-verksamheten är andelen kvinnor 11 procent, 2005 
var andelen kvinnor 17 procent. Bland projektledare för 
investeringsobjekt är andelen kvinnor 18 procent.

Graden av måluppfyllelse
Det saknas ännu data från de fl esta av aktörerna inom väg-
transportsektorn. Vi avstår därför från att bedöma graden 
av måluppfyllelse, i avvaktan på kompletterande data.

Avslutande refl ektioner
Vi avstår alltså från att bedöma graden av måluppfyl-
lelse. Ändå är det möjligt att reflektera över – om än 
spekulativt – varför det ser ut som det gör då det gäller 
könsmönstret i organisationerna. De könsmönster som 
återfi nns i organisationerna återspeglas i fl era fall också 
i jämställdheten i vägtransportsystemet.

Det är manlig dominans i de forum som påverkar till-
komst, utformning och förvaltning av vägransportsys-
temet. Jämställdhetsintegreringen är generellt sett låg. 
Det har rimligtvis medfört att åtgärder som förbättrat 
vägtransportsystemet utgått från manliga resmönster, de 
manliga perspektiven har fått högst prioritet och störst 
resurser. Exempelvis har åtgärder för bilars framkom-
lighet prioriterats framför tillgång till kollektivtrafi k. 
Det fi nns en politisk ambition att på sikt skapa ett trans-
portsystem som svarar mot både mäns och kvinnors res-
mönster. Strategin för detta är jämställdhetsintegrering, 
bland annat jämställd representation i berörda forum.

Mäns och kvinnors resmönster är en återspegling av 
könsmönstren i samhället, med hundraåriga, kanske 
tusenåriga traditioner, och förändras endast långsamt. 
Män och kvinnor har olika roller och befi nner sig på olika 
platser i samhället. Detta påverkar behoven av resor och 
transporter och därmed också resmönster. Exempel:  

• Kvinnor har större andel deltidsarbete och tar större 
ansvar för hushållsarbete och för omsorg om barn 
och gamla. 

• Män har större arbetsmarknadsregioner.

• Män väljer i större utsträckning bil. 

• Kvinnor väljer oftare kollektivtrafi k för sitt resande.

På kort sikt anpassas vägtransportsystemet efter med-
borgarnas och näringslivets nuvarande krav och behov. 
Det fi nns dock risk att detta kan leda till att könsmöns-
ter och bristande jämställdhet i dagens samhälle kon-
serveras.  

I dag behövs en ökad jämställdhet både på kort och 
lång sikt. Därför behöver berörda organisationer ak-
tivt verka för ökad jämställdhetsintegrering. Det ökar 
våra möjligheter att utforma ett vägtransportsystem som 
fungerar väl för både män och kvinnor. Mer ”kvinnliga” 
förhållningssätt är att föredra, både med tanke på håll-
barhetsperspektivet (ekonomiskt, miljömässigt och so-
cialt), koldioxidproblematiken och trafi ksäkerheten. Till 
det sista bidrar det faktum att det fi nns stora skillnader 
mellan könen i dödlighet i trafi ken.  
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Figur 2. Målanalysens utvecklingskedja

Tema: 
Begreppet mobilitet 
I sektorsredovisningen är det brukligt att ha med ett särskilt temaavsnitt. I år har vi valt att 

behandla begreppet mobilitet. Betydelsen av hur vi använder och tolkar olika begrepp är en 

faktor som påverkar hur och varför vägtransportsystemet utvecklas, och den ska inte un-

derskattas. Till exempel har utvecklingen av säkerheten och säkerhetstänkandet förändrats 

kraftigt i och med att begreppet ”Nollvisionen” lanserades.  

 Vi menar att en redovisning av utvecklingen i vägtransportsystemet också innefattar en redo-

visning av de faktorer som påverkat denna utveckling – begreppet mobilitet, hur det tolkas och 

används, är en sådan faktor.

VARFÖR GÖR VI DETTA? 

Vi har behov av att bredda diskussionen från att gälla 
rörlighet, tjälskador, trafi kkapacitet och vägens utform-
ning till att se mål, syften och kvaliteter med mobilite-
ten. Vi måste bättre uppfatta de många dimensionerna 
i mobiliteten – att mobilitet ger frihet och trygghet och 
skapar möjlighet till möten av såväl affärsmässig som 
emotionell karaktär. 

Vi behöver diskutera hur vi ska organisera den goda 
mobiliteten och vilket resultat vi vill nå. Vad vill vi åstad-
komma? Utifrån ett Vägverksperspektiv är huvudfrågan 
klart existentiell: varför fi nns vi?

Ambitionen är här att försöka vidga och samtidigt 
försöka tydliggöra begreppets innebörd och på så sätt 
påverka såväl inriktningen som synen på mobiliteten i 
vägtransportsystemet.

VILKEN BETYDELSE HAR SJÄLVA 
ORDET MOBILITET?

I dag används ordet mobilitet inom många områden och 
samhällssektorer. I användningen låser man ofta fast be-
greppet i olika fackområden och ger det där en begrän-
sande betydelse. Det är intressant att studera ordets 
historia och användning, hur det var tänkt från början. 
Det ger en ren, oförstörd och bredare betraktelse av be-
greppet som en start. 

Det lexikala svaret
Svenska akademiens ordlista har ett enkelt besked: ”mo-
bil: rörlig, fl yttbar”. Bonniers lexikon kompletterar: ”av 
lat. mobilis, 1. Rörlig, fl yttbar; krigsrustad, på krigsfot. 
2. Konstverk vars väsentliga uttryck åstadkommes ge-
nom rörelse”. Bonniers har också med just ”mobilitet: 
rörlighet”. Termen används särskilt om människors byte 
av vistelseort och samhällsställning, geografi sk respek-

tive social mobilitet. Betydelsen är språklig, alltså be-
tydligt vidare än den fysiska förfl yttningsförmåga vi 
ofta använder.

Latinlexikonet ger en ytterligare intressant breddning: 
”mobilis: rörlig, lätt att röra, snabb, rask, kvick, lätt, lätt-
ledd, böjlig, retlig, häftig, växlande, böljande, varierande, 
föränderlig, ombytlig, ostadig, vankelmodig, nyckfull”; 
”mobilitas: rörlighet, snabbhet, lätthet, smidighet, om-
bytlighet, föränderlighet, obeständighet, vankelmod”. Här 
får ordet vingar – det är intressant att se hur vi snävar 
in begrepp när det blir en fackterm.

Svaret på Internet
För den som är verksam inom vägtransportsektorn är det 
lätt att tro att en sökning på Google i första hand ska ta 
upp mobilitet som synonymt med snabba personresor. 
Men så är inte fallet. På de första 50 träffarna handlade 
det bara tre gånger om trafi k, och då om ”mobility ma-
nagement” för miljöns skull, eller om rörelsehindrades 
mobilitetsplanering. Annars handlar det om rörlighet på 
arbetsmarknaden, bärbara datorer, mobiltelefoner och 
allsköns datateknik utan sladdar, om utlandsstudier in-
tegrerade i utbildningen, och så vidare. 

Svaret på Vägverkets intranät 
Motsvarande sökning på Vägverkets intranät ger en kan-
ske överraskande likhet med Google. Av fem träffar för 
ordet mobilitet handlar tre om trådlös kommunikation 
i olika IT-system. En träff handlar om mobility manage-
ment för äldre funktionshindrade bilförare. Den femte 
träffen tar upp hur resandet ska kunna bli långsiktigt 
hållbart.
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Mobilitet ett omfångsrikt begrepp – mer 
vittomfattande än rörlighet och tillgäng-
lighet
Som en sammanfattning av denna överblick kan vi kon-
statera att mobilitet kan betyda det mesta – utom att 
sitta fast. Gränsdragningen är inte enkel. Redan le-
tande efter ordets ursprungliga betydelse ger motiv för 
att bredda diskussionen omkring mobilitet. Mobilerna 
(de man hänger upp) sitter ju faktiskt fast. Och det gör 
även den rullstolsburne – per defi nition mobil – i hu-
set utan hiss. 

Mobilitet är i grunden något positivt och nödvän-
digt i samhället, men precis som i trädgården ska den 
vårdas och ansas för att bära frukt. Det fi nns en nära 
koppling mellan den goda mobiliteten och de transport-
politiska målen. Vårt uppdrag är att förstå helheterna 
och bära med oss det mångdimensionella in i våra pro-
jekt. Vi måste se människors olika förutsättningar och 
behov när vi formulerar åtgärdsprogram. 

Ofta har mobilitet betraktats som en delmängd av 
tillgängligheten. Det fi nns anledning att se det tvärtom: 
mobilitet är ett större begrepp än bara rörlighet eller 
tillgänglighet. För de senare kan vi utarbeta defi nitioner 
och mätbarhet, medan mobilitet står för något större! 
Tillgänglighet handlar om att nå till och förfl ytta sig 
inom transportsystemet. Rörlighet betraktas ofta som 
ett fordons rörlighet, men måste självklart omfatta även 
personens rörlighet. För mobiliteten tillkommer social, 
virtuell och intellektuell rörlighet – kanske till och med 
andlig rörlighet. Nyanserna i ordets historiska använd-
ning ger möjlighet till den mångdimensionella diskus-
sion som vi är ute efter.

VÄRDET AV OKLARA BEGREPP

Det fi nns ett värde med en viss otydlighet. Experter blir 
ibland irriterade över oklara begrepp, och anklagar po-
litikerna för fl ummighet och att genomförande av visio-

nerna kräver klarläggande och defi nitioner. Precis som 
trygghet, ekologisk grundsyn eller hållbar utveckling 
innehåller begreppet mobilitet egentligen fl era dimen-
sioner. Ur forskningssynpunkt är otydligheten ett pro-
blem, men för samhällsdebatten kan det vara en fördel 
med luddiga begrepp! Det lockar ut många på debatt-
arenorna och betydelserna och konsekvenserna diskute-
ras, synas i sömmarna, kritiseras och nagelfars. Just på 
det sättet tar opinionen och visionsbyggandet ett steg 
framåt, uppåt. Oftast förstår vi intuitivt vad de poli-
tiska uppdragen innebär, även om defi nitionerna har 
brister i tydlighet.

Nollvisionen för trafi ksäkerheten är tydlig i inrikt-
ningen, men ger inte exakt ledning i hur man ska åstad-
komma den, och därför är den lätt att kritisera. På samma 
sätt bör mobilitet som positivt värdeladdat uttryck bli 
tydligare i inriktning, men inte nödvändigtvis tydlig i 
exakt hur man ska åstadkomma den. Om vi bara skulle 
tillåta absoluta uttryck och fullständig konsensus skulle 
samhällsutvecklingen bromsas väsentligt.

MOBILITET – ETT BEGREPP I TIDEN

Manligt och globalt, men ...
Fort och stort, tempo och effektivitet är nyckelord i början 
på det 21:a århundradet, vilket också återspeglas i hur vi 
uppfattar begreppet mobilitet. Mobilitet associeras med 
snabba bilar, ”rocka fett”, ”monster jam”-tävlingar och 
”jet lag”. Det blir synonymt med globaliseringen i han-
del, resor, snabba klipp, eget självförverkligande och nya 
tankar och idéer om hur man ska leva. Likviditet, kva-
litet, eftertanke och meningsfullhet är värden som lätt 
trängs tillbaka. Mobilitet blir ett machobegrepp, man-
ligt och globalt, men det är en inskränkning av begrep-
pet jämfört med resonemanget hittills om behovet av att 
bredda diskussionen.
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Begreppet mobilitet kan användas som en samman-
fattning av dagens trender, men då måste vi beskära 
den mångfald som vi här försöker ge det, och det vill 
vi inte. 

Mobiliteten verkar ha en egen drivkraft
Mobiliteten, både den materiella och den virtuella, ökar 
dramatiskt i vårt samhälle. Vi zappar mellan olika tv-
kanaler. Vi vistas i staden alltmer under rörelse och för-
fl yttning mellan olika adresser. Beredskapen för förfl ytt-
ning och fl ackandet mellan olika platser är för många den 
nästan dominerande urbana vistelseformen idag. Nya 
noder har uppkommit långt utanför den tidigare plan-
mässigt utbildade centrumhierarkin. Planerare talar om 
”edge city” – en stadsutveckling som sker i stadens mar-
ginal och som förutsätter snabba förfl yttningar utmed 
periferin med motorfordon. Den sociala segregationen 
får nya uttryck – att ha bil eller inte, ha råd att strunta 
i bensinpriset eller inte.

Att erkänna den här utvecklingen är utmanande, 
eftersom efterfrågan på mobiliteten knappast kommer 
att minska under överskådlig framtid trots alla däm-
pande pålagor, avgifter och administrativa regleringar 
som är att vänta. Saken ställs på sin spets genom kon-
frontationen med de ständigt framskjutna kraven hos 
många miljöforskare på ett minskat resande och bilut-
nyttjande. Miljökraven kombineras ofta med en vision 
om att befolkningens vardagliga förfl yttningar ska få en 
alltmer lokal karaktär.

Om miljö och fysisk rörlighet ska kunna samverka blir 
det avgörande att så effektivt som möjligt knyta ihop 
trafi knäten för väg, spår, luft och vatten till bekväma 
trafi k- och omstigningsnoder. I de mest utnyttjade fl ö-
despunkterna kommer detta obönhörligt att kräva ver-
tikal organisering, med trafi k och anslutande funktioner 
i olika plan.

Framtidsskådare – de som spanar kring paradigm-
skiften och samhällsförändringar – säger att expert-
samhället är på väg ut, och nätverkssamhället gäller 
framöver. Det känns som det stämmer med vad vi be-
skriver ovan.

MOBILITET OCH TRANSPORT-
SEKTORN

Mobilitet och rättvisa
Vi har redan varit inne på mobilitetens inre drivkraft. Ska 
min mobilitet få ske på andras bekostnad? Spontant låter 
det ju inte rätt, i varje fall inte rättvist. Men det är mer kom-
plicerat än så. På vems bekostnad? Ska jag handla billigt 
i köpcentret, på de billösas bekostnad? Ska näringslivets 
viktiga framfart prioriteras framför de rörelsehindrades? 
Ska jag lägga beslag på bensin till bilen på de fattigas be-
kostnad i tredje världen? Ska mina koldioxidutsläpp be-
gränsa livsutrymmet för mina barnbarn? 

En enda bilresa från Stockholm till Göteborg släpper 
ut lika mycket koldioxid som bilföraren som mänsklig 
organism själv gör under hela sin livstid. En fl ygtur till 
Thailand motsvarar vad en bil släpper ut under ett helt 
år. Med tanke på det verkar det som att mobiliteten borde 
diskuteras även i relation till hållbar utveckling.

Mobilitet och hållbar utveckling
När vi diskuterar såväl mobilitet som hållbar utveck-
ling är det viktigt att betona att allt hänger samman 
och bildar en helhet. Många använder begreppet hållbar 
utveckling för att kämpa för en av de dimensioner som 
riksdagen har antagit om ekologisk, ekonomisk samt so-
cial och kulturell utveckling. 

För att betona helheten bör man uttrycka dimensio-
nerna så här: 

• Ekologin är den ram vi inte ostraffat kan gå utanför.

• Ekonomin är de nödvändiga medel vi behöver för 
omställning av samhället.

• Målet är den sociala och kulturella hållbarheten. 

Om vi vill leva gott i det framtida samhället är alla di-
mensioner lika viktiga. Detta förhållningssätt kan kriti-
seras, men det uttrycker att allt hänger samman och är 
oupplösligt förenade i en helhet, om vi nu ska resonera 
om den hållbara framtiden. På samma sätt är det med 
mobilitet – delarna måste ses utifrån en helhet för att 
vi ska kunna uppnå en hållbar mobilitet.

                                                       E4 Uppsala–Mehedeby vid trafi kplats Bärbyleden
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mer vi reser desto mindre rör vi på oss. Medan våra far-
föräldrar hade en begränsad aktionsradie, använde de 
sina apostlahästar långt mer än vad vi gör. Vår aktions-
radie är större, vår fysiska rörlighet mindre.

Människan är kanske inte alltid rationell. Är det så 
att vi vill resa för resandets egen skull, om vi bara hin-
ner, får och har råd? För en generation sedan var dröm-
men att åka till USA, kanske vara utbytesstudent där ett 
år. I dag får man knappt anställning om man inte varit 
i Kina, Australien och Fidji som ”backpacker”. Dagens 
ultimata turistresa verkar vara en tur till månen. Rese-
program i tv ger oss många insikter om fjärran länder, 
men vi måste tydligen resa dit också och få upplevel-
serna bekräftade. Om man nu reser till Thailand, är det 
för att bada eller lära känna en annan kultur? Eller är 
det bara för att kunna säga: ”Jag har varit där!” 

Glöm nu för all del inte näringslivets behov av fysisk 
mobilitet – det var för godstransporterna vi byggde vä-
gar, järnvägar och farleder, personresorna var en bipro-
dukt. Fortfarande är Sveriges välfärd beroende av att 
den tunga industrin kan konkurrera på världsmarkna-
den genom billiga, snabba och intelligenta transport-
lösningar. Deras logistik kostar ofta cirka 15 procent av 
försäljningsvärdet, medan konkurrenterna på kontinen-
ten ligger på 7–8 procent.

Och mobilitet är inte enbart 
fysisk förfl yttning
Då vi begränsar oss till fysisk mobilitet – har vi då fullt 
ut ringat in mobiliteten i transportsystemet? Nej, så en-
kelt är det inte. Mobiliteten är ofta kopplad till att man 
såväl vill nå som uppnå någonting.  

Det handlar om ytterligare kvaliteter. Kanske kan kva-
liteten till och med uppnås utan fysisk förfl yttning, till 
exempel genom att vi jobbar trådlöst, möts via video-
överföring eller möts genom den gamla hederliga tele-
fonen. Att alltid, när man så vill, kunna mötas utan fy-
siska eller tidsmässiga hinder, är det kanske den bästa 
mobiliteten? Kanske är till och med möjlighet till mobili-
tet och möten viktigare än att faktiskt genomföra dessa? 
Detta gäller för såväl funktionshindrade som medbor-
gare i ett land med restriktioner då det gäller den geo-
grafi ska förfl yttningen. 

Mobilitet och de transportpolitiska målen
Med ”hållbarhet” är vi inne på själva det övergripande 
transportpolitiska målet. Det är ganska lätt att se kopp-
lingen mellan mobilitet och alla de transportpolitiska 
målen. Vi har redan nämnt hållbarheten, och den andra 
delen av det övergripande målet – samhällsekonomisk 
effektivitet – är lika naturlig att koppla till mobilitet. Att 
mobiliteten ska göras möjlig effektivt och rättvist förefal-
ler självklart. De olika delmålen har olika tydlig koppling. 
Mobilitet och tillgänglighet kan till och med förväxlas. 
Mobilitet och transportkvalitet handlar mycket om att ge 
förutsättningar för mobiliteten. Säkerhet och miljö kan 
ses som restriktioner, men egentligen så profi lerar sä-
kerhet och miljö kvaliteten i mobilitetsbegreppet och ger 
det ytterligare dimensioner. Det är förutsättningar för – 
snarare än restriktioner! Detsamma gäller jämställdhet. 
Utan mobilitet uppnår vi inte heller någon positiv regio-
nal utveckling. Det handlar om att kunna nyttja mobili-
teten med minimerad risk och gott samvete.

Även den fysiska mobiliteten 
har många dimensioner
Även då vi begränsar oss till att diskutera fysisk mobi-
litet måste vi anslå ett mångdimensionellt perspektiv. 
Vi måste beakta att det fi nns olika mål, olika syften och 
olika typer av mobilitet på en och samma gång. För en 
och samma person är det stor skillnad mellan resan-
det till arbetet, resandet i arbetet och förfl yttning un-
der fritid och semester. Det handlar om olika krav, olika 
kvaliteter, olika behov som ska tillfredsställas. Mobili-
teten ska leda till att något uppnås: försörjning, möten, 
kulturupplevelser, nöjen eller tillfredsställelse av andra 
intressen, vilka de nu är. Det handlar hela tiden om att 
uppnå kvaliteter, inte alltid så snabba accelerationer el-
ler så höga hastigheter som möjligt. För den arbetslöse 
kan enbart möjligheten till fysisk rörlighet vara helt av-
görande, vare sig det handlar om att fl ytta eller dags-
pendla till möjligheten att försörja sig. 

Det fi nns också andra aspekter på den fysiska mobi-
liteten. Vägtransportsystemet har inneburit en revolu-
tion i människors mobilitet. Vår geografi ska aktionsradie 
har ökat hundrafalt på ett sekel, utan att vi behöver an-
vända mer tid för den. Men, ju mer vi rör oss desto min-
dre rör vi på oss. Stegmätaren visar obönhörligt att ju 
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Vi måste konstatera att möjligheten till förfl yttning 
med olika frihetsgrader innebär en kvalitet i mobilite-
ten. Att veta att friheten fi nns ger färre begränsningar 
för idéer och genomförande – en inte oväsentlig kvali-
tet. Vi kan se detta som skillnaden mellan en handikapp-
anpassad och inte handikappanpassad kollektivtrafi k. 
Vi kan se det som skillnaden mellan en diktatur och en 
demokrati – vi behöver inte be om lov då vi bestämmer 
vår resa i Sverige. 

En ytterligare kvalitet är graden av frihet i använ-
dandet av den tid då vi förfl yttar oss. Att under resan 
kunna göra vissa av de saker vi annars tvingas göra då 
vi kommer fram, ger mer fri tid när vi är framme. Vi kan 
här prata om graden av dödtid!  

MOBILITET OCH VÄGTRANSPORT-
SEKTORN

Inledning – mobiliteten måste ses från 
fl era perspektiv
Mobilitet måste – som vi påpekat ett fl ertal tillfällen - ses 
utifrån fl era perspektiv. Det är en fundamental utgångs-
punkt för förståelsen och diskussionen om mobilitet i 
allmänhet och mobilitet i vägtransportsystemet i syn-
nerhet. Mobiliteten kan vara såväl ett medel som ett mål, 
det kan vara något pågående – en process – och ett re-
sultat, det kan ses från ett samhällsperspektiv och ett 
individperspektiv. 

Den goda mobiliteten kräver en 
holistisk världsbild
Mobiliteten i vägtransportsystemet har inget egenvärde 
sett till samhället i stort. Det är ett medel för att nå över-
gripande ekonomiska och välfärdspolitiska mål. Inom ra-
men för vägtransportsystemet fi nns egna mål. Att skapa 
den goda mobiliteten är huvuduppgiften. Ibland uppstår 
konfl ikter mellan målen. En funktionsuppdelning i till 
exempel trafi kstråk, bostadsområden, arbetsplatser och 
grönområden samt säkerhetsavstånd i markanvändning 
har alltid en inverkan på mobiliteten. Mobilitet i alla de 
dimensioner vi tidigare hanterat förutsätter att samtliga 
mål uppfylls; här gäller det att balansera och avväga.

Innebär det att vi ska lägga motorvägsprojekten åt si-
dan och låta mobilitet enbart handla om tillgänglighet 

för funktionshindrade och resurshushållning genom mo-
bility management? Nej, så är det inte. Uppdraget är att 
använda, värna och förbättra mobiliteten utan att be-
gränsa den, men i perspektivet hela vägtransportpoliti-
ken. Alla dimensionerna måste fi nnas med.

Ibland tar experter bara ansvar för sitt eget expertom-
råde. Men det duger inte. Trafi ksäkerhetsarbetet måste 
ha miljön i bakhuvet, likaväl som miljöarbetet måste ha 
med säkerheten. Väghållarna kommer aldrig undan hel-
heten i ekonomi, säkerhet, miljö och tillgänglighet. Det 
krävs att man har en holistisk världssyn för att kunna 
sätta arbetet i sitt sammanhang. En mobilitetsexpert 
utan holistisk världssyn blir direkt livsfarlig.

Förutsätter förbättrad mobilitet mer vägar?
Vi ser ibland för snävt på vägar som enda åtgärd. Vi kan 
bli förblindade av vår egen huvudprodukt. Vi begränsas 
intellektuellt så vi inte ens klarar av intermodaliteten – 
det blir väg mot järnväg i stället för bil och tåg. Och då 
ska vi inte tala om dimensionen samhällsbyggande eller, 
ännu värre, samhällsutvecklingen. Ändå är mobiliteten 
i vägtransportsystemet endast ett av fl era medel för att 
gynna en övergripande samhällsutveckling, vi måste få 
rätt perspektiv på det vi gör.

Att byta jobb, träffa en käraste eller göra en bra affär
kräver knappast någon infrastruktur, men kan ju under-
lättas av den. Vägar påverkar knappast det rörliga intel-
lektet. Visst har vi sett att trådlös teknik snarast har lett 
till fl er resor än tidigare, men vi måste inse att trendskif-
ten kan komma. Att distansstudier via datorn är att före-
dra framför att ta sig fram på vägarna timvis varje dag. 
Eller annan teknik som ger virtuella upplevelser och spa-
rar in resan. Vårt tänkande måste innehålla dessa möj-
ligheter om vi ska bidra på rätt sätt till utvecklingen.

Utvecklingen kan komma att kräva utbyggd infra-
struktur. Men det fi nns mycket att göra med den vi re-
dan har, om vi lyckas med ett bredare angreppssätt på 
mobilitetens krav. Vårt sätt att tänka har uppenbarligen 
stor betydelse. Att slentrianmässigt ta bilen till jobbet 
kan ersättas av en promenad eller cykeltur som då också 
kan ses som dagens motion. Anropsstyrd kollektivtra-
fi k kan ersätta bilen. Att anpassa arbetstiden så att man 
undviker rusningstid minskar behovet av ny infrastruk-
tur. Arbete hemifrån någon dag i veckan kan både under-

58

”Att byta jobb, träffa en käraste 
eller göra en bra affär kräver 
knappast någon infrastruktur, 
men kan ju underlättas av den.”



TEMA: BEGREPPET MOBILITET

59

lätta familjens logistikpussel och minska belastningen på 
transportsystemet. Listan kan göras hur lång som helst. 
Förutsättningen är bara att tänka igenom mål och syfte 
med mobiliteten, samt att se transportapparaten som en 
helhet – inte bara vägen och den egna bilen. 

Ska vi begränsa mobiliteten?
Med ett kundperspektiv kan vi knappast hävda att det 
är vår uppgift att begränsa mobiliteten. Den är i grun-
den positiv. Begränsning är en åtgärd när andra möjlig-
heter är uttömda för att klara miljö, säkerhet, eller vad 
det kan vara. Människor reser och företag transporte-
rar, inte för att försämra för samhället, utan för att det 
ger någon fördel.

Men vi måste försöka förstå bättre vad det är för driv-
krafter som sätts igång kring mobilitet. Både reslusten, 
som vi varit inne på, och utvecklingen mot dyra, ener-
gislösande och funktionellt omotiverade stadsjeepar. 
Varför ligger Sveriges bilar sist i Europaligan i bränsle-
snålhet, och varför är det så vanligt med fyrhjulsdrift i 
Stockholms centrum? Debatten gör gällande att det är 
bensinpriset som är problemet. Men att priset inte styr 
tillräckligt står helt klart. På något sätt måste vi han-
tera, kanske till och med sätta in begränsningar mot det 
som är ren dumhet. 

Den goda mobiliteten – en sammanfattning
Vi har försökt defi niera begreppet mobilitet, via sökande 
efter ordets ursprungliga betydelse, via problematisering 
av begreppet i allmänhet och sett till såväl transportsys-
temet som vägtransportsystemet. Vi har kommit en bit 
på vägen. Vi tänker fortsätta att ihärdig utveckla såväl 
vägtransportsystemet som de begrepp vi använder.

För att den goda mobiliteten som begrepp ska ha en 
styrande verkan måste vi ha en gemensam och någor-
lunda innehållsrik och tydlig uppfattning om den. Låt 
oss fortsätta att diskutera frågan.

Den goda mobiliteten är något vidare än tjälskador,
trafi kkapacitet och vägens utformning, vidare än till-
gängligheten, framkomlighet och rörligheten i vägtrans-
portsystemet. Den omfattar närmast såväl fysiska som 
emotionella egenskaper och upplevelser och liknar näs-
tan begreppet livskvalitet. 
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Den goda mobiliteten bör bedömas såväl från ett sam-
hällsperspektiv i form av samtliga vägtransportpolitiska 
delmål som från ett individperspektiv: snabb, tillförlitlig, 
existerande och möjlig att ta del av. Den goda mobilite-
ten kan betraktas och defi nieras såväl som en pågående 
process, som är säker, snabb, tillförlitlig, och som det 
resultat som uppnås i form av fysiska, intellektuella, 
affärsmässiga och emotionella möten. 

Den goda mobiliteten kräver en holistisk världsbild, 
den handlar inte enbart om tillgänglighet, inte enbart 
om trafi ksäkerhet, inte enbart om fysisk förfl yttning, 
inte enbart om emotionella upplevelser – det handlar 
om allt detta. 

Vi kan säga att den goda mobiliteten råder i väg-
transportsystemet då samtliga transportpolitiska mål, 
delmål och etappmål är uppfyllda samt då samtliga av 
de kvaliteter i vår beskrivning av begreppet mobilitet 
fi nns på plats.  

Vägtransportsektorns mobilitetsuppdrag
Mobilitet är i grunden något positivt och nödvändigt i sam-
hället, men den ska vårdas och ansas för att bära frukt. 

Inom ramen för vägtransportsektorns uppdrag måste 
vi diskutera vilka olika typer av mobilitet som ska prio-
riteras och varför. 

Vägtransportsektorns mobilitetsuppdrag kan sägas 
vara att påverka mobiliteten för alla, så att de transport-
politiska målen uppnås samtidigt som alla medborgare 
upplever att vi har en god mobilitet. Samhällsuppdraget 
och kundperspektivet måste gå hand i hand. Det fi nns 
fl era aspekter på mobiliteten i vägtransportsystemet. 
Måluppfyllelsen gäller hur väl syftet med resan för in-
dividen uppnåddes och hur god den långsiktiga hållbar-
heten är för samhället.
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Figur 2. Målanalysens utvecklings-
kedja

Övriga 
återrapporteringskrav

Vägverket har överenskommelser med Nationalfören-
ingen för Trafi ksäkerhetens Främjande (NTF) som under 
året resulterat i ett fl ertal aktiviteter för att visa hastig-
hetens betydelse och effekten av krockvåld. 

Vägverket har överenskommelser med Svenska Buss-
branschens Riksförbund och med Svenska Lokaltrafi k-
föreningen om busstrafi kens hastighetsanpassning.

Vägverket har överenskommelser med fl era kommuner 
och företag om införande av Intelligent stöd för anpass-
ning av hastigheten i fordon (ISA). Systemet ger föraren 
stöd att hålla gällande hastighetsgränser och leder till 
en bättre regelefterlevnad. Totalt fi nns nära 1 000 sys-
tem installerade, varav cirka en tredjedel i Vägverkets 
egna fordon.

Nykterhet 
I projektet ”Don´t Drink & Drive” har ett fl ertal aktörer 
medverkat. Under året har ett stort antal ungdomar i 
skolor, på universitet och i idrottsföreningar fått se fi l-
men ”Länge leve livet”.

Vägverket har kommit överens med fl era kommuner 
och trafi khuvudmän om att installera alkolås i bilar och 
bussar.

Skelleftemodellen tillämpas vid årsskiftet i cirka 200 
av Sveriges kommuner. Skelleftemodellen är ett samar-
betsprojekt mellan Vägverket, Polisen, sjukvården och 
socialtjänsten där man strävar efter att erbjuda rattfyl-
lerister kontakt inom 24 timmar. Ett nätverk på natio-
nell nivå är på väg att bildas med. I detta deltar, förutom 
Vägverket, bland andra Sveriges Kommuner och Lands-
ting och Rikspolisstyrelsen. En nationell utvärdering av 
Skelleftemodellen har påbörjats under året.

Bältesanvändning
Vägverket har överenskommelser med Polisen och NTF 
om bälteskampanjer, mätningar av bältesanvändning 
och påverkansinsatser för ökad acceptans och regelef-
terlevnad. 

ÖVERENSKOMMELSER MED 
ANDRA AKTÖRER

Vägverket skall redovisa antalet överenskommelser som träffats 
med aktörer som bedöms ge väsentliga bidrag till att de trans-
portpolitiska målen uppfylls samt det huvudsakliga innehållet i 
dessa överenskommelser.

Inledning
Vägverket sluter överenskommelser med ett stort antal 
aktörer, såväl offentliga som privata. Överenskommel-
serna har kopplingar till samtliga sex transportpolitiska 
delmål och tecknas av Vägverkets enheter och regioner. 
De skiftar från rena beställningar av tjänster till över-
enskommelser om att gemensamt verka i en viss riktning. 
I stort sett är all verksamhet som bedrivs tillsammans 
med en extern aktör reglerad i någon form av överens-
kommelse. 

De åtgärder som redovisas i målanalysen för respek-
tive delmål och etappmål, samt de åtgärder som redo-
visas bland övriga återrapporteringskrav har i de fl esta 
fall föregåtts av överenskommelser mellan Vägverket 
och andra aktörer. 

Ytterligare exempel på överenskommelser och de åt-
gärder som ingår i dessa överenskommelser redovisas 
nedan. Överenskommelserna är valda för att ge en bild 
av mångfalden och det varierande innehållet. Exemplen 
är hämtade bland de överenskommelser som slutits med 
annan aktör och som medfört att medel har utnyttjats 
från sektorsanslaget.

Exempel på överenskommelser
Hastigheter
Vägverket har överenskommelser med Polisen på central 
och regional nivå om bland annat kontroll av efterlevna-
den av trafi kregler, uppföljning av hastigheten på vägarna 
och om automatisk trafi ksäkerhetskontroll (ATK). 

Följande är Vägverkets svar på regeringens övriga återrapporteringskrav 

i Vägverkets regleringsbrev.
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Hållbara resor och transporter samt 
Kvalitetssäkring av transporter 
Projekten ”Hållbara resor och transporter” samt ”Kvali-
tetssäkring av transporter” syftar till att påverka så att 
transporter och resor genomförs på ett effektivare och 
långsiktigt hållbart sätt. Med hållbarhet avses i detta 
sammanhang säkerhet, miljö, ekonomi, tillgänglighet 
och jämställdhet. 

Strategin är att tillsammans med andra aktörer utveckla 
och genomföra åtgärder som i första hand minskar trans-
portefterfrågan eller för över transporter till mindre utrym-
meskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel. En 
grundtanke är att åtgärder utanför vägtransportsystemet 
kan minska behovet av vägtransporter och därmed beho-
vet av åtgärder inom vägtransportsystemet. 

Huvudmålgrupper är företag, kommuner, landsting, 
myndigheter, branschorganisationer och ideella orga-
nisationer och syftet är att dessa ska kunna inleda ett 
långsiktigt mobilitetsarbete. Dessutom är det viktigt att 
ha ett gott samarbete med konsulter.

Projekten arbetar för att skapa goda förutsättningar 
för en attraktiv kollektivtrafi k och en ökad och säker 
gång- och cykeltrafi k. Det viktigaste åtgärderna är att:

• minska behovet av resor genom att påverka plane-
ringen av samhället  

• skapa möjligheter till attraktiva och säkra resor för 
dem som väljer gång-, cykel- eller kollektivtrafi k 

• skapa ökad valfrihet genom bättre information och 
genom alternativ till individuellt bilresande 

• minska kostnaderna för det dagliga resandet 

• öka den fysiska aktiviteten i vardagslivet. 

Inom projektet ”Hållbara resor och transporter” fi nns det 
i dag på nationell nivå cirka 50 skrivna avtal med sam-
arbetspartner och aktörer, och dessutom skrivna avtal 
med konsulter. Utöver detta fi nns även muntliga avtal. 
Inom projektet ”Kvalitetssäkring av transporter” inriktas 

verksamheten mot näringslivet och köpare av transpor-
ter inom utvalda branscher. I dag fi nns cirka 250 skrivna 
överenskommelser med aktörer och samarbetspartner, 
förutom de skrivna avtal som fi nns med konsulter. Där-
utöver fi nns det muntliga avtal.

Objektiva fakta, lösningar och avsikter 
– ett arbetssätt
Objektiva fakta, lösningar och avsikter (OLA) är ett ar-
betssätt där olika aktörer samlas för att tillsammans 
försöka lösa ett gemensamt trafiksäkerhetsproblem. 
På nationell nivå har under året Senior-OLA och Plan-
korsnings-OLA genomförts. I Plankorsnings-OLA har 
Vägverket och Banverket kommit överens om att tillsam-
mans arbeta med att förbättra säkerheten i plankors-
ningar genom att bland annat ta fram rutiner för bättre 
erfarenhetsåterföring i olycksutredningar. I detta projekt 
slöts även en överenskommelse med Banverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting och Storstockholms Lokaltra-
fi k om ett samarbete för att utveckla och förbättra före-
skrifterna om plankorsningar med spårväg. 

I Senior-OLA slöt Vägverket en överenskommelse med 
Konsumentverket om att tillsammans verka för att säker-
hetsinformation om nya och begagnade bilar ska fi nnas 
tillgänglig. Vägverket ska tillsammans med NTF, pen-
sionärsorganisationer och Trafi kmedicinskt Centrum
ta fram riktad information till äldre trafi kanter samt råd 
och stöd till anhöriga om fortsatt bilkörning.

Under året har ett samarbete inletts med Riksidrotts-
förbundet om att tillsammans genomföra en Idrotts-
OLA under 2007. 

Nationell samling för trafi ksäkerhet
Verksamheten inom projektet Nationell samling riktar sig 
mot aktörer i samhället som genom avsiktsförklaringar 
lovar att genomföra trafi ksäkerhetshöjande åtgärder. Av-
siktsförklaringar är inte detsamma som tecknade över-
enskommelser, utan det är snarare utfästelser från de 
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aktörer som Vägverket har varit i kontakt med genom sitt 
sektorsarbete. Det fi nns avsiktsförklaringar främst inom 
områdena hastighet, bälte och nykterhet. På nationell 
nivå är i dag cirka 25-30 aktörer engagerade i detta ar-
bete. I hela landet berörs totalt cirka 800 olika aktörer. 

Överenskommelse om samverkan mellan 
Naturvårdsverket och Vägverket
Naturvårdsverket och Vägverket har träffat en överens-
kommelse om vikten av en väl fungerande samverkan 
mellan de båda myndigheternas respektive verksamhets-
områden. Särskilt viktiga områden för samverkan är:

• natur- och kulturvärden

• fordon och bränslen

• infrastrukturfrågor

• miljömålsarbetet och åtgärdsstrategierna

• arbetet med miljökvalitetsnormerna (MKN)

• arbetet med den europeiska mobilitetsveckan.

Samarbete med andra aktörer under 2006 som 
kan nämnas särskilt 
EU-arbetet – informationsutbyte och strategiskt 
samarbete 
Prioriterade frågor har under året varit nya avgasbestäm-
melser för lätta bilar, förslag till rättsakter inom områ-
dena bränslen och buller, arbetet med Clean Air for Europe 
(CAFE) samt frågan om en europisk energipolitik.

Strategi för alternativa drivmedel 
En samsyn om alternativa drivmedel har Vägverket, Na-
turvårdsverket, Energimyndigheten och Vinnova kommit 
överens om i en strategi.

Miljökvalitetsnormer
Naturvårdsverket har under 2006 tagit fram en väg-
ledning för tillämpningen av miljökvalitetsnormer för 
mätningar, beräkningar, tillsyn, prövning och åtgärds-
program. Vägverket har medverkat i arbetet. Verken har 
även samarbetat om en gemensam översyn av beräk-
ningsmodeller för luftföroreningar.

Sparsam körning
I december 2005 formaliserades samarbetet mellan 
Vägverket och Konsumentverket i syfte att gemensamt 
ta fram hållbara lösningar inom vägtransportsektorn. 

Samarbetsavtalet poängterar att verken tillsammans 
ska åstadkomma kostnadseffektiva lösningar som tar 
tillvara konsumenternas intressen och samtidigt bidrar 
till att vägtransportsystemet används på ett sätt som 
främjar miljön, trafi ksäkerheten och tillgängligheten. 
En punkt i samarbetet är att förbättra möjligheterna för 
konsumenterna att välja en bränsleeffektivare och tra-
fi ksäkrare bil för att bidra till att utsläppen av koldioxid 
reduceras. Konsumenterna ska ges möjligheter att göra 
rationella val och därmed själva bidra till att skapa ett 
långsiktigt hållbart samhälle.  

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Vägverket och 
konsultföretaget Inregia. Parterna ska tillsammans ar-
beta inom EU-projektet Sustainable Green Fleets (SUGRE) 
där 16 EU-länder deltar med Österrike som samordnare. 
Projektet pågår under åren 2006–2008 och syftet är att 
utveckla kunskap och metoder för att successivt öka an-
delen bränsleeffektiva och trafi ksäkra fordon. Fokus för 
projektet är personbilar. Erfarenheter och goda exempel 
ska spridas till andra EU-länder.

EU:S SJÄTTE RAMPROGRAM FÖR 
FORSKNING OCH TEKNISK 
UTVECKLING

Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde stimulera till 
svenskt deltagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och 
teknisk utveckling. Vägverket skall också verka för att frågor med 
särskild relevans för Sverige ges prioritet inom detta program. 
Vägverket skall redovisa sina aktiviteter.

 
Sverige deltar i samarbetet inom European Road Trans-
port Research Advisory Council (Ertrac). 

Ertrac består av företrädare på högsta nivå för EU-
kommissionen, de nationella regeringskanslierna, indu-
strin, universitet och högskolor samt olika branschorga-
nisationer. Syftet är samverkan och kunskapsöverföring. 
Alla aspekter och komponenter i vägtransportsystemet 
täcks in av detta forum. Vägverket representerar Sverige 
i detta forum tillsammans med Kungliga Tekniska hög-
skolan och Volvo Technology AB, i en så kallad Triple-
Helix-representation. Ertrac har tagit fram en vision för 
det framtida europeiska vägtransportsystemet. Denna 
vision har lett till en teknikplattform för olika FUD-be-
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hov för vägtransportsystemet, som kommer att ingå i 
EU:s kommande sjunde ramprogram.

Det europeiska samarbetet mellan vägmyndigheterna 
koordineras via samverkansorganet Conference of Eu-
ropean Directors of Roads (CEDR). CEDR:s verksamhet 
syftar till att påverka utvecklingen av vägtrafi k och in-
frastruktur. Ambitionerna är att:

• etablera nätverk mellan vägmyndigheternas medar-
betare

• erbjuda en plattform för diskussion av gemensamma 
problem 

• utveckla ett starkt engagemang i EU och ett samspel 
med EU:s institutioner

• etablera kunskapsöverföring mellan representanter i 
internationella organ

• se till att nya lösningar blir kända och kommer till 
användning i medlemsländerna.

Ett resultat av samarbetet i CEDR är att Vägverket till-
sammans med Vinnova stod som huvudarrangör för 
konferensen ”Transport Research Arena Europe 2006 
” i Göteborg den 12–15 juni. Temat för konferensen var 
”Greener, safer and smarter road transport for Europe”. I 
detta internationella forum deltog ett tusental forskare, 
företagare, tjänstemän från departement och myndighe-
ter samt politiker inom vägtransportsystemet från 43 
länder för att diskutera problem och utmaningar inför 
framtiden. Konferensens röda tråd var att resultat från 
forskning och utveckling måste omvandlas till nya pro-
dukter och tjänster för att leda till önskvärd förnyelse 
och förändring inför framtiden.

Ett annat resultat av samarbetet inom ramen för CEDR 
är att tio europeiska vägmyndigheter deltar i projektet 
Coordination and Implementation of Road Research in 
Europe (ERA-NET Road). Målet för projektet är att i maj 
2008 ha uppnått en samordning mellan olika nationella 
FUD-program så att dessa ska vara öppna för alla FUD-
utförare i de tio länderna. Projektet är indelat i sju olika 
delprojekt, och Vägverket leder arbetet i två av dessa pro-
jekt. Det första delprojektet som leds av Sverige innebär 
att man under hösten 2006 startade två stycken utveck-
lingsprojekt i samverkan med fl era av vägmyndigheterna 
i de 10 EU-länderna. Syftet är att utveckla instrument 
för multinationell utvärdering och programstyrning, som 
inte förhindras av administrativa eller legala barriärer 
för samarbete. Det andra delprojektet som leds av Sverige 

startade under hösten 2006  med syfte att utveckla och 
implementera transnationella forsknings- och utveck-
lingsprogram med gemensamma utlysningar inom EU. 

För att skapa starka, samordnade och konkurrens-
kraftiga forskningsmiljöer inom EU har Vägverket tagit 
initiativ till bildandet av så kallade virtuella FUD-cen-
trum. Dessa centrumbildningar ska underlätta konkur-
rensen om FUD-uppdrag inom EU:s olika ramprogram. 
Ett virtuellt FUD-centrum är ett samarbete mellan natio-
nella utförare inom ett visst kompetensområde. Centru-
met leds av en koordinator. Totalt ingår 62 olika parter i 
6 virtuella FUD-centrum. 

Vägverket har under 2006 medverkat i 16 EU-projekt 
med en total volym på 4,2 miljoner kronor.

FRAMTIDA HANDEL MED 
DAGLIGVAROR

Vägverket skall i samverkan med berörda myndigheter rap-
portera sina insatser i det fortsatta arbetet med dialogprojektet 
Framtida handel med dagligvaror.

 
Dialogprojektet Framtida handel med dagligvaror har 
initierats av Miljövårdsdelegationen. Projektet är ett 
samarbete mellan företag, kommuner, regioner och re-
geringen för att få en utveckling mot en hållbar handel 
med dagligvaror i Sverige. Genom dialog har parterna 
utformat mål att arbeta mot och träffat en överenskom-
melse om ett antal konkreta åtgärder för en hållbar ut-
veckling. Syftet är att minska miljöpåverkan i hela kedjan 
från produktion till konsumtion av dagligvaror, inklu-
sive transporterna. Bland projektets övergripande mål 
är att livsmedelsindustrins och handelns transporter 
på väg och hushållens inköpsresor tillsammans ska ha 
halverats till år 2025.

Under 2006 har Vägverket medverkat i projektet 
Distribution kvällstid. Projektet avslutades vid årsskif-
tet 2006 och kommer att avrapporteras via ett semina-
rium i början av 2007. Syftet med projektet är att pröva 
om det går att minska miljöbelastningen, jämna ut varu-
fl ödena över dygnet och öka kapitalutnyttjandet genom 
att förändra distributionssystemen så att varor distri-
bueras under kvällstid i Stockholm. 
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VÄGVERKETS ARBETE MED 
BARNKONSEKVENSANALYSER

Vägverket skall redovisa hur arbetet med barnkonsekvensana-
lyser bedrivs, i vilken omfattning och inom vilka verksamheter 
dessa används samt vilka eventuella utvecklingsområden som 
fi nns för användning av barnkonsekvensanalyser.

Syftet med en barnkonsekvensanalys är att pröva vad 
som är barnets bästa vid en åtgärd som rör barn. Ana-
lyserna genomförs i följande steg: kartläggning, beskriv-
ning, analys av konsekvenser, prövning av åtgärder, 
redovisning och utvärdering. Enligt Vägverkets kund-
gruppsdokument barn och unga ska utvecklingsarbetet 
fortsätta med barnkonsekvensanalyser i konkreta objekt 
samtidigt som tydligare riktlinjer utvecklas. Kunska-
per, erfarenheter och goda exempel ska sammanstäl-
las. Samtidigt ska metoden utvecklas till ett verktyg för 
barnkonsekvensanalyser i andra verksamheter än ny-
byggnads- och ombyggnadsobjekt.

Publikationer om barnkonsekvensanalyser
Vägverket har gett ut fl era skrifter som till stöd till ge-
nomförande av barnkonsekvensanalyser. Sedan tidigare 
fi nns Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalys (pu-
blikation 2003:37). Under året har ytterligare tre skrifter 
getts ut: Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter 
(publikation 2004:200), Barnen och vägplaneringen – en 
kunskapsöversikt (publikation 2005:27) samt Vägledning 
för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen (publikation 
2005:37). Ytterligare en publikation, Skolan medverkar i 
barnkonsekvensanalyser – genom studier i närsamhäl-
let (publikation 2006:11) har tagits fram under året och 
kommer att ges ut under våren år 2007.

Genomförda barnkonsekvensanalyser
År 2003 påbörjades eller genomfördes 13 analyser, år 
2004 gjordes 24 och under år 2005 genomfördes 16 ana-
lyser. År 2006 har 14 barnkonsekvensanalyser genomförts 
helt eller delvis i projekt som gällt gång- och cykelvä-
gar, busshållplatser, åtgärder i tätorter eller gång- och 
cykelpassager. I några fall har analysen omfattat fl era 
olika slag av åtgärder.

Vägobjekt
Fyra barnkonsekvensanalyser har genomförts som gäl-
ler nybyggnad eller ombyggnad av gång- och cykelvä-
gar. Vi har eftersträvat att skilja gång- och cykelvägarna 
från vägbanan så att barnen separeras från biltrafi ken. 
I ett objekt har man valt sträckning för en gång- och cy-
kelväg så att antalet passager av vägar med biltrafi k 
ska minimeras och att passagerna ska vara hastighets-
säkrade till 30 km/tim. Barnkonsekvensanalys har även 
gjorts vid byggandet av en s.k. 2+1-väg.

Tätortsprojekt
Fyra barnkonsekvensanalyser har påbörjats i samband 
med åtgärder i tätorter. Inför en planerad upprustning av 
en genomfartsväg i Övertorneå samhälle har man gjort 
kartläggningar i samarbete med berörda barn. En miljö-
prioriterad genomfart planeras genom Karlsborg och i 
Gullspång görs en ombyggnad av en kilometerlång ge-
nomfart där konsekvenserna för barn utreds. I Gärsnäs 
har en barnkonsekvensanalys genomförts i samband med 
att en gång- och cykelväg anläggs. Där har övergångs-
ställen ersatts med gångpassager och körytorna i kors-
ningarna har minskats.

Busshållplatser
I samband med en förstudie om ombyggnad av busshåll-
platser har en barnkonsekvensanalys inletts. I ett annat 
projekt har en analys påbörjats där man sett över buss-
hållplatsfi ckornas utformning och skapat nya.

Skolskjuts
Vägverket genomför under åren 2006–2008 ett försök 
med hastighetsbegränsning till 30 km/tim för trafi k som 
passerar fordon som stannat för att släppa av eller ta 
upp passagerare. Kartläggningsfasen av en barnkonsek-
vensanalys har påbörjats inom försöket.

Utvärdering
En första utvärdering av effekterna av barnkonsekvens-
analyser har gjorts i Annelöv. Utvärderingen visade att 
åtgärderna ledde till fl era positiva effekter men att bar-
nen upplever att bilarna fortfarande kör fort. Man kon-
staterar att det viktigaste i planeringsprocessens tidiga 
skeden är att ta reda på barnens upplevda problem sna-
rare än att diskutera lösningar tillsammans med barnen. 
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Även vid utvärderingar av åtgärder och miljöer bör barns 
upplevelser väga tungt. Enligt utvärderingen i Annelöv är 
barnkonsekvensanalyser ett mycket bra verktyg. Sanno-
likt kommer sådana analyser att bli allt viktigare i pla-
neringen framöver, eftersom allt mer vikt läggs på olika 
kundgruppers behov i trafi ken. Denna utvärdering har 
lett till viktig kunskap för att kunna gå vidare.

Utvecklingsområden för 
barnkonsekvensanalyser
De barnkonsekvensanalyser som hittills genomförts har 
oftast gällt vägobjekt. Det krävs fortsatt utvecklingsar-
bete och dokumentation inom detta område. Men för att 
analyser ska kunna göras vid alla åtgärder som rör barn 
krävs försök och metodutveckling inom fl era områden.

Hållbar tätortsutveckling
För att tätortsutvecklingen ska bli hållbar krävs me-
toder för problemhantering, dialog och kreativt sam-
hällsbyggande. Vägverket ska tillsammans med andra 
aktörer verka för att medborgare får ett ökat infl ytande 
på utvecklingen av tätorter. Metoder behöver utvecklas 
för utökad och förbättrad dialog med barn i den ordi-
narie planeringsprocessen, i särskilda dialogprojekt, in-
tegrerat i samhällsplaneringen. Särskilt intressant vore 
att utveckla detta tänkande i försök med projektet ”Tra-
fi k för en attraktiv stad” (TRAST), vars huvudsyfte är 
att utveckla en handbok som lotsar användaren genom 
en stadsplaneringsprocess som innefattar hänsyn både 
till bebyggelseplaneringens och till trafi kplaneringens 
olika intressen.

Skolskjutsning
Det påbörjade försöket med hastighetsbegränsning till 
30 km/tim vid hållplatser har visat att det fi nns ett stort 
behov av barnkonsekvensanalyser i skolskjutsplanering. 
Metoder behöver utvecklas för att pröva vad som är bar-
nets bästa med avseende på skolskjutsrutternas drag-
ning, hållplatsernas placering och utformning, barns 
rätt till skolskjuts m.m.

Större vägprojekt
Många utförare är inblandade i större vägprojekt samti-
digt som det är många som är berörda, däribland barn. 

Det fi nns stort behov av kunskap om barnperspektivet 
och det saknas dokumenterade erfarenheter av analy-
ser som gäller barn. Metoder behöver tas fram för kart-
läggningar och beskrivningar. Det behövs även metoder 
som visar hur resultaten av tidiga barnkonsekvens-
analyser kan föras vidare och förädlas från tidiga till 
senare skeden.

Barnkonsekvensanalyser i kommunens plane-
ring
Det är viktigt att kommunerna utvecklar strategier och 
metoder för barnkonsekvensanalyser. Kommunala vä-
gar – och kommunens vägnät – behöver analyseras med 
samma utgångspunkter som Vägverkets. I översiktsplaner 
och detaljplaner bör vägnätets tillgänglighet, säkerhet 
och miljö för barn beaktas, till exempel vid lokalisering 
och utformning av skolor, bostadsområden och fritids-
verksamheter. Vägverket bör därför tillsammans med 
kommuner utveckla metoder och ta fram goda exempel 
som kan ligga till grund för fortbildning och vidare ut-
vecklingsarbeten i kommunerna. 

Barns delaktighet i barnkonsekvensanalyser
Barn har rätt att vara delaktiga och komma till tals vid alla 
åtgärder som rör dem. De har rätt att bli informerade om 
pågående och planerade verksamheter som rör dem. Me-
toder för barns delaktighet och infl ytande inom barnkon-
sekvensanalyser är därför ett särskilt utvecklingsområde. 
Exempel behöver tas fram för att visa hur barnen kan ut-
öva sina rättigheter och hur kommunerna och Vägverket 
kan ha en dialog med barnen på deras villkor.

Andra utvecklingsområden
Metoder för barnkonsekvensanalyser kan också utveck-
las till exempel inom drift och underhåll, för fördelning 
av medel (för FUD – forskning, utveckling och demonstra-
tion – statsbidrag till kommunerna m.m.) och för fram-
tagning av förordningar och föreskrifter.
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EFFEKTIV OCH SÄKER 
IT-INFRASTRUKTUR

Vägverket skall redovisa vilka åtgärder Vägverket vidtagit för att 
bidra till att uppfylla målet om att en effektiv och säker IT-infra-
struktur med hög överföringskapacitet skall fi nnas tillgänglig i 
hela landet. Vidare skall Vägverket lämna en översiktlig redovis-
ning om förfrågningar från operatörer om att nyttja verkets infra-
struktur för att dra fram ledningar eller anlägga radioantenner.

Mobiltelefoner har ofta dålig täckning i tunnlar. Vägverket 
har i satsningen ”Inomhustäckning” under 2006 avslu-
tat förhandlingen om ett avtal med mobiloperatörerna 
för att säkra täckningen i vägtunnlar. Banverket tog i 
december 2005 fram ett liknande avtal för täckningen 
i tågtunnlar. 

Enligt 44 § väglagen krävs tillstånd från Vägverket för 
att lägga ned ledningar eller arbeta på ledningar i väg-
området. Sammanlagt har Vägverket under 2006 handlagt 
1 574 tillståndsärenden för kommunikationsledningar, 
där samtliga ansökningar utom en har beviljats. I detta 
fall beviljades dock ledningsägaren tillstånd efter en 
revidering av ansökan. Förhandling har inletts med de 
större telefon- och mobiloperatörerna om ett nytt stan-
dardavtal för förläggning av tele- och optoledningar i 
vägområdet.

Vägverkets egna kommunikationsradionät är dimen-
sionerat för krissituationer men används normalt som ett 
komplement till telefon och mobil vid driftledning och 
annan typ av kommunikation. Under året har det inte 
kommit in någon förfrågan om att utnyttja Vägverkets
radiomaster för ökad täckning.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERLÄTTA 
FÖR DJUR ATT PASSERA VÄGAR

Vägverket skall redovisa antalet åtgärder som vidtagits längs 
befi ntligt vägnät för att underlätta för djur att passera vägar.

Problembild
En allt mer uppmärksammad global miljöfråga är ut-
armningen av den biologiska mångfalden. Den negativa 
trenden är dokumenterad och Sverige är inget undantag. 
Som ett exempel kan nämnas den minskade fågelpopula-
tionen i landet. Minskningen gäller även våra vanligaste 
arter som talltita, sånglärka och stare, som halverats på 
30 år. Endast livskraftiga ekosystem kan genom ständig 

Djur och vägar – befi ntliga statliga vägnätet

Åtgärdstyp

2002 2003 2004 2005 2006

Antal 

Byggda faunapassager för 
större däggdjur 0 0 0 0 0

Byggda faunapassager för 
utter m.fl . mindre djur 5 15 6 15 15

Byggda faunapassager för 
groddjur 0 1 0 2 0

Riktade åtgärder för fi sk 
(t.ex. byte av vägtrummor) 9 9 61 14 14

förnyelse via kretslopp bidra med de resurser samhället 
behöver för energi, föda, konstruktionsmaterial m.m.  EU 
har, liksom Sverige, därför beslutat om en mycket dras-
tisk målsättning: att förlusten av biologisk mångfald ska 
vara hejdad till 2010.

Utarmningen är det samlade resultatet av olika verk-
samheter i landskapet. Den samlade effekten är frag-
mentering av naturen, vilket innebär att utrymmet 
och möjligheterna att nyttja landskapet sammantaget 
minskar för växter och djur. Fragmenteringen innebär 
förlust av livsutrymme, förorenade och störda livsmil-
jöer, barriärer i landskapet och direkt död. 

Ingen enskild aktivitet eller företeelse kan pekas ut 
som orsak eller den enskilt största orsaken till den på-
gående utarmningen. Det intensiva jord- och skogsbru-
ket bidrar till fragmenteringens alla typer av påverkan, 
framför allt förlust av livsmiljöer. Detsamma gäller väg-
transportsystemet, men med tonvikt på barriärer och 
direkt död. Biltrafi ken beräknas exempelvis årligen döda 
30 000 grävlingar, 50 000 rådjur och 10 miljoner fåglar. 
För att bryta trenden och uppnå målet måste alla vidta 
åtgärder för att minimera sin negativa påverkan. 

Åtgärder
Mångårig forskning och internationellt erfarenhetsutbyte 
har lett till att vi i dag har stor kunskap om effekterna av 
olika åtgärder för att minska vägtransportsystemets ne-
gativa påverkan på djurlivet. I resten av Europa har dessa 
frågor stor tyngd, både vid nyinvestering och vid åtgärder 
på befi ntligt vägnät. Byggande av faunapassager för olika 
djurarter är i många länder en självklar del i en vägsats-
ning. I Sverige uppmärksammas detta inte lika mycket. 

Inom Vägverket sker insatser på det befi ntliga väg-
nätet nästan uteslutande som riktade fysiska miljöåt-
gärder. Tabellen visar fördelningen per djurgrupp. 43

43
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Större däggdjur
Inga riktade åtgärder, som exempelvis byggande av broar 
eller portar för hjortdjur, har gjorts på det befi ntliga väg-
nätet de senaste åren. 

Utter
För utter räknas trafi ken som den enskilt största döds-
orsaken, och den påverkar i hög grad artens möjlighet 
att återetablera sig. Antalet trafi kdödade uttrar tende-
rar dessutom att öka. Därför är det av stor vikt att åt-
gärder snabbt sätts in för att bryta trenden. Vid ett antal 
broar och vägtrummor har insatser gjorts för att under-
lätta för uttern att passera. Under 2006 byggdes 15 nya 
utterpassager.

Groddjur
Även för groddjur är trafi kdöden ett problem. Antalet 
kända konfl iktpunkter mellan vägar och groddjur varie-
rar i olika delar av landet, från ett drygt 20-tal i Skåne 
till inga alls i Norrbotten och Västerbotten. Under 2006 
har inga passager byggts. 

Fisk
Drygt 30 procent av alla vägtrummor bedöms utgöra 
ett hinder för fi sk och andra vattenlevande djur att fritt 
vandra upp i vattendragen. Arbetet med att åtgärda fel-
lagda vägtrummor har pågått i fl era år, dock i mycket 
lågt tempo. Den låga ambitionsnivån beror på att åtgär-
derna hittills inte prioriteras hos Vägverket och Skogs-
styrelsen, samt att fl era länsstyrelser ännu inte har tagit 
sin samordnarroll. Under 2006 har 14 vandringshinder 
undanröjts längst det statliga vägnätet. Det innebär att 
det blir svårt att nå målet i Vägverkets vattenstrategi, 
att 25 procent av vandringshindren i prioriterade vat-
tendrag ska vara åtgärdade till 2010.

Problemet förvärras av att fl era undersökningar som 
gjorts i Vägverket på senare tid visar att nyanlagda väg-
trummor fortfarande läggs så att de utgör vandrings-
hinder.

Pågående eller planerade insatser med 
anledning av 2006 års åtgärdsnivå
Antalet genomförda åtgärder under 2006 är inte till-
räckligt. Vägverket har därför beslutat att genomföra 
en bristanalys över befintliga vägars barriäreffekter 
på djur. Bristanalyserna ska innehålla inventeringar av 
aktuell situation, förslag till mål, åtgärder för att nå 

målen samt en kostnadsberäkning. Analyserna ska vara 
genomförda senast 2008. Till en början ska analyserna 
i första hand gälla några djurgrupper som är speciellt 
utsatta och kan fungera som indikator för andra djur. 
Valda indikatordjur är fi skar, groddjur, utter samt klöv-
djur. Åtgärderna de närmaste åren kommer i första hand 
att inriktas på att undanröja vandringshinder för vat-
tenlevande djur.
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Figur 2. Målanalysens utvecklings-
kedja

Milstenar 2006
I detta avsnitt ger vi en kalendarisk översikt över en 

del händelser i vägtransportsektorn under år 2006.

JANUARI

Första dagen för trängselskatt i Stockholm
Den 3 januari började trängselskatteförsöket. Mätning-
arna efter denna dag visade att trafiken till och från 
Stockholms centrum minskade med runt 25 procent jäm-
fört med den tullfria dagen före. 

Transportforum
Den 11 och 12 januari ägde Väg- och transportforsknings-
institutets, VTI, årliga konferens Transportforum rum i 
Linköping. Under konferensen tecknades två viktiga av-
tal. Det ena var ett avtal mellan Vägverket och VTI där 
Vägverket satsar 30 miljoner kronor under en femårs-
period för vägteknisk forskning inom byggande, drift 
och underhåll inom vägteknikområdet. Det andra avta-
let tecknades mellan VTI och Linköpings kommun om 
samarbete för hållbar trafi k i Linköping. 

FEBRUARI

Nya trafi kmärken
Regeringen beslutade om sex nya vägmärken. Fem av 
dessa ska huvudsakligen fi nnas i långa tunnlar. 

Pilotprojekt för rörliga vägskyltar
Vägverkets region Mälardalen testar så kallade black-
and-white–skyltar, som ger intryck av att skyltarnas bil-
der rör sig och får trafi kanter att reagera och minska 
hastigheten. Idén kommer från Holland och har gett po-
sitiva resultat där. 

MARS

Premiär för nya livräddare på vägen
Landets första sträcka med nya generationens trafi k-
säkerhetskameror invigdes den 23 mars på Rv 50 vid 

Askersund. Rikspolisstyrelsen och Vägverket har gemen-
samt beslutat var de nya 700 kamerorna ska placeras. 
Målet är att rädda 20–30 människoliv. Det var också pre-
miär för det nya vägmärket för kameraövervakning. 

Ett gemensamt projekt för Banverket 
och Vägverket
Banverket och Vägverket startar ett gemensamt projekt 
för att avveckla 400 farliga järnvägskorsningar. 

Don´t Drink and Drive vann Stora Bioreklampriset
Vinnaren av Stora Bioreklampriset, som arrangeras av 
SF, blev informationsfi lmen från projektet Don´t Drink 
and Drive. Målgruppen är ungdomar mellan 15 och 24 
år. Filmen visar riskerna med att köra rattfull och har 
verklighetsbakgrund. 

APRIL 

Regeringen ger klartecken till Norra länken
Regeringen fattade beslut om att ge klartecken för byg-
gandet av Norra länken, en fyra kilometer lång trafi kled 
i Stockholm som är motsvarighet till Södra länken. Detta 
viktiga beslut har stor betydelse för både miljön och tra-
fi ksäkerheten. Byggtiden beräknas till nio år och projek-
tet är ett av de största infrastrukturprojekten i landet. 

Regeringen lyfter fram samverkan för ökad tillväxt
Genom den transportpolitiska proportionen Moderna 
transporter har regeringen bestämt att myndigheter med 
ansvar för infrastruktur, transporter, IT och bostäder 
samt regional utveckling ska samverka i arbetet med re-
gionförstoring. Myndigheter som omfattas av uppdraget 
är SIKA, Vägverket, Banverket, Rikstrafi ken, Sjöfarts-
verket, Luftfartsstyrelsen, Luftfartsverket, Post- och 
telestyrelsen, Boverket och Nutek. 
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MAJ

Resenärsforum får 800 000 kronor
Banverket och Vägverket bidrar med 800 000 kronor till 
föreningen Resenärsforum under de kommande två åren. 
Detta är en del i arbetet att försöka ge resenärerna större 
infl ytande i utformningen av kollektivtrafi ken.

JUNI

Götatunneln invigs
Efter sex års byggarbeten invigdes Götatunneln under 
helgen 16–18 juni 2006.

Nya E 4 invigs
Den 26 juni invigdes den nya motorvägssträckan på E 4 
genom Markaryd. Därmed är hela sträckan mellan Stock-
holm och Helsingborg mötesfri. 

Transport Research Arena Conference
Den 12 juni öppnade Ingemar Skogö den första europe-
iska konferensen i sitt slag, Transport Research Arena 
Conference (TRA). Den fyra dagars långa konferensen 
med representanter från 43 länder ägde rum i Göteborg 
och manifesterade den samsyn som råder inom Europa 
om hur Europas vägar och vägtransporter bör utveck-
las för att möta framtidens utmaningar. 

Vägverket och Stora Enso undertecknar 
en tvåårig överenskommelse 
Överenskommelsen om samarbete syftar till att öka säker-
heten och minska miljöpåverkan av vägtransporterna. 

Regeringen beslutar om angelägna vägobjekt 
Regeringen beslutar att Vägverket får utnyttja 1 miljard 
kronor av anslagskrediten, vilket innebär att tre vägbygg-
nadsobjekt kan påbörjas: E 18 mellan Sagån och Enkö-
ping, riksväg 31 förbi Tenhult och E 4 mellan Enånger 
och Hudiksvall. 

JULI

E 14 rasar
Den 30 juli drabbades E 14 och järnvägen mellan Ånn 
och Enafors av ras på grund av ett kraftigt skyfall. 30 
meter av vägbanan och delar av järnvägsspåret spola-
des bort. 

Gemensamt rådsmöte 
Vägverkets nationella råd för miljö och skönhet och de 
sju regionala råden för miljö och skönhet träffades för ett 
gemensamt rådsmöte. Under de två dagarna behandlades 
kreativt samhällsbyggande, kvalitet och ansvar. 

Försöket med trängselskatt avslutas
Den 31 juli avslutades försöket med trängselskatt, men 
betalstationerna står kvar i väntan på folkomröstning-
ens resultat den 17 september.  

En olycksdrabbad väg blir fyrfi lig
Riksväg 73 mellan Stockholm och Nynäshamn ska bli 
fyrfi lig, enligt ett beslut som fattades av Länsstyrelsen 
i Stockholms län. 
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AUGUSTI

Tylösandsseminariet
Den 15–17 augusti ägde MHF:s Tylösandsseminarium 
rum för 49:e året i rad. Seminariet invigdes med orden 
“Knappt ett år kvar. Olyckstalen minskar, vi har kom-
mit ett gott stycke på väg, men mycket återstår inför 
delmålet 2007”.

E 14 öppnades för trafi k
Efter knappt två veckors hårt arbete, då cirka 30 personer 
jobbade dygnet runt, kunde den rasdrabbade sträckan 
på E 14 öppnas för all trafi k den 11 augusti. 

SEPTEMBER

Trafi knykterhetens dag
Den 28 september genomfördes över hela landet den 
årliga Trafi knykterhetens dag. Syftet med den återkom-
mande manifestationen är att sätta fokus på rattfylle-
riets yttersta konsekvenser. Framför allt lyfts offrens 
perspektiv fram. 

Europeisk trafi kantvecka
Naturvårdsverket och Vägverket deltog i kampanjen Eu-
ropeiska trafi kantveckan den 16–22 september. Årets 
tema var Klimatsmart. Kampanjen syftar till att under 
trivsamma former locka fl er invånare att cykla, åka kol-
lektivt, bilpoola eller samåka. 

Nordiskt trafi ksäkerhetspris
Vägverkets trafi ksäkerhetsdirektör Claes Tingvall tilldela-
des den 8 september Nordiska trafi ksäkerhetsrådets pris 
för sina banbrytande insatser för trafi ksäkerheten. 

OKTOBER

Höjda böter
Den 1 oktober höjdes böterna för ett antal trafi kförseel-
ser, bland annat fortkörning och att inte använda bil-
bälte. Höjda ordningsböter är ett steg i ledet mot att nå 
nollvisionen. 

Hastighetsveckan
Vägverket mätte hastigheterna på europa- och riksvä-
gar under hastighetsveckan 9–15 oktober. Jämfört med 
samma vecka förra året sjönk hastigheterna med i snitt 
3 procent, vilket tros vara en omedelbar effekt av höjda 
ordningsboten och de insatser som polisen, Vägverket 
och NTF gjorde under hastighetsveckan. 

NOVEMBER

Riksväg 45 blir E 45
Den 24 november invigdes Europas längsta väg, E 45, 
som sträcker sig från Gela på Sicilien till Karesuando 
i norra Sverige. 

DECEMBER

Nya E 4 öppnas
Lagom till jultrafi ken öppnades den nya E 4 mellan Upp-
sala och Björklinge. Därmed kunde den sydligaste delen 
av projektet nya E 4 Uppsala-Mehedeby börja trafi keras 
10 månader i förtid. 

Jordskred på E 6
Den 20 december, efter mycket regnande, rasade cirka 
400 meter av den nybyggda vägbanan strax söder om 
Munkedal i Bohuslän. Ett 10-tal bilar följde med i raset 
mot Taske å, men lyckligtvis blev inga personer allvar-
ligt skadade.
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