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GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTARER

Transportsystemet påverkades förra året av den 
ekonomiska krisen. Det gjorde att den tunga trafi ken 
minskade med nästan 4 procent, samtidigt som person-
bilstrafi ken ökade med cirka 1 procent. Den svaga 
konjunkturen har också haft en gynnsam inverkan på 
prisbilden i upphandlade investeringsobjekt. 

Tillgängligheten har under året i första hand påver-
kats av hastighetsöversynen, som nu har genomförts 
fullt ut på det statliga vägnätet. Översynen har lett till 
att restiderna har ökat, men påverkan på en enskild 
resa blir marginell. Omfattande informationsinsatser 
och dialog om motiven till förändringarna har bidragit 
till att trafi kanterna i stor utsträckning accepterar och 
har förståelse för de nya hastighetsgränserna. Res-
tiderna har också ökat på grund av att trafi kanterna 
har blivit bättre på att hålla hastigheterna på vägar 
med oförändrade hastighetsgränser.

Tillgängligheten i storstäderna förbättrades under 
första halvåret, men sammantaget för hela året har 
tillgängligheten försämrats något. Bättre utnyttjande 
av samtliga trafi kslag är viktigt för att förbättra till-
gängligheten. Under året har  Vägverket därför haft 
ambitionen att vidareutveckla trafi kslagsövergripande 
tjänster för trafi kantinformation. I samråd med stor-
stadskommunerna och trafi khuvudmännen har vägnät 
pekats ut där vi har för avsikt att följa hur kollektiv-
trafi kens restider utvecklas och jämföra dessa med hur 
restider med bil utvecklas.

För personer med funktionshinder har tillgänglig-
heten till kollektivtrafi ken förbättrats under året och 
målen för 2009 har nåtts. Bedömningen är att målet för 
2010 kommer att kunna nås.

Vägverkets samarbete med andra aktörer har under
året uppmärksammats med utmärkelsen Sveriges 
modernaste myndighet. Ett bra exempel på samarbete 
är projektet Den Goda Staden, som har drivits i nära 
samverkan med Boverket, Banverket och Sveriges kom-
muner och landsting (SKL). Projektet är nu inne på sitt 
sista år och vi har därför valt stadsutveckling som 
årets tema, där vi redovisar resultaten från arbetet i 
Uppsala, Norrköping och Jönköping. 

Vägverket har under året också initierat ett nära 
samarbete mellan trafi kverken, tillväxtmyndigheterna, 
länsstyrelserna och SKL i syfte att effektivisera och 

Generaldirektörens kommentarer

stärka statens förmåga att ge ett samlat stöd för håll-
bar regional och lokal tillväxt.

Fordonsindustrin är en annan viktig samarbetspart 
som bidrar mycket till måluppfyllelsen. Bilarnas 
säkerhet fortsätter att förbättras, och 
energieffektiviteten hos de bilar som 
såldes förra året var kraftigt förbätt-
rad. Antalet omkomna på vägarna 
har minskat med cirka 11 procent 
jämfört med föregående år och är 
nu nere på historiskt låga nivåer. 
En viktig förklaring, utöver mitt-
separering och andra åtgärder, 
är den rådande konjunkturen. 
Om den positiva utveck-
lingen kan bibehållas, med 
hjälp av systematiska tra-
fi ksäkerhetsåtgärder, är 
etappmålet 2020 inom 
räckhåll.  

Koldioxidutsläppen 
har minskat med 123 000 
ton genom Vägverkets och 
våra samarbetspartners in-
satser. Nya hastighetsgrän-
ser och den svaga konjunktu-
ren har bidragit, vilket innebär 
att vi nått avsevärt längre än de 
mål som satts upp för året.

Årets redovisning av utveck-
lingen inom vägtransportsek-
torn följer i huvudsak den nya 
målstrukturen med funktions- 
och hänsynsmål och understry-
ker vikten av ett nära samarbete 
med andra aktörer och sektorer 
för att nå de transportpolitiska 
målen.

Lena Erixon
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RESULTATREDOVISNING 

Resultatredovisning 

Vägverket är en central förvaltningsmyndighet med 
samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransport-
systemet. Vägverket ska verka för att de transportpoli-
tiska målen uppnås och vara samlande, stödjande och 
pådrivande i förhållande till övriga berörda parter1. 

Vägverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 
2009 i sektorsrapporten redovisa och kommentera 
måluppfyllelsen mot de sex långsiktiga målen. Resul-
tatet för 2009 redovisas under varje mål. Mål som 
enbart gäller Vägverkets verksamhet under 2009 åter-
rapporteras i myndighetens årsredovisning, förutom 
ett årsmål inom trafiksäkerhet som redovisas både i 
denna rapport och i årsredovisningen. 

Återrapporteringen är uppbyggd enligt den nya mål-
strukturen med ett funktionsmål och ett hänsynsmål. 
Funktions- respektive hänsynsmålet uttrycks dess-
utom genom ett antal preciseringar.

SAMMAnFATTAnDe beDöMnInG AV MåluppFyllelSe 2009

Sammanställning av resultat för de långsiktiga målen i regleringsbrevet samt ett årsmål. 

 

Mål I ReGleRInGSbReVeT 2009  pRoGnoS

Det övergripande målet för transportpolitiken

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för    Bedöms delvis bli uppfyllt
medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Miljö

Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör senast 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå.   Bedöms ej bli uppfyllt

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt    Bedöms ej bli uppfyllt
sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå  
bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och prioriteringar av de mest bullerutsatta människorna.

Senast 2010 ska alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer    Bedöms ej bli uppfyllt
per år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten som är avsett att användas som dricksvatten,  
uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av vägar  
och vägtrafik.

Halter av kväveoxid och partiklar längs det statliga vägnätet ska inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN).   Bedöms ej bli uppfyllt

Tillgänglighet 

Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.   Bedöms bli uppfyllt

Jämställdhet

Inget kön i Vägverkets ledningsgrupper ska ha en representation som understiger 40 procent senast 2010.   Bedöms ej bli uppfyllt

Säkerhet – årsmål

I vägtrafiksektorn i övrigt, där Vägverket har ett sektorsansvar, ska åtgärder vidtas utöver åtgärder på statliga    Delvis Uppfyllt
vägar, så att antalet dödade i vägtrafikolyckor under 2009 minskar med minst 20 personer jämfört med 2008.

 
Bedömning av prognos/resultat:   Målet har uppfyllts/bedöms bli uppfyllt
   Delar av målet har uppfyllts/bedöms bli uppfyllt
   Målet är ej uppfyllt/bedöms ej bli uppfyllt

Måluppfyllelsen har bedömts efter de kriterier som Vägverkets styrelse har beslutat. Kommentar till måluppfyllelse 2009 redovisas inom varje målområde.
Vägverkets bedömning av måluppfyllelsen för de långsiktiga målen i regleringsbrevet är att ett mål bedöms bli uppfyllt samt att fem mål bedöms ej bli 
uppfyllda. 

För funktionsmålet gäller preciseringarna medbor-
garnas resor, kvaliteten för näringslivets transporter, 
jämställt samhälle, funktionshindrades och barns 
möjlighet att nyttja transportsystemet samt förutsätt-
ningar för kollektivtrafik, gång och cykel. För hänsyns-
målet gäller preciseringarna säkerhet, miljö och hälsa. 
Regleringsbrevets sex långsiktiga mål samt ett årsmål 
redovisas och kommenteras under den precisering som 
de är en del av.

Vägverkets rapportering omfattar utvecklingen i 
vägtransportsystemet samt utfall och analyser av mål-
uppfyllelse. I sektorsredovisningen används en modell 
där utfallet anges med fastställda mått och måluppfyl-
lelsen bedöms utifrån fastställda kriterier. 
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RESULTATREDOVISNING 

Resultatredovisning 

1. Förordning 2007:960.

Högakustenbron.
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DET ÖVERGRIPANDE MÅLET  
FÖR TRANSPORTPOLITIKEN

RegeRingens styRning av tRanspoRt- 
systemet 

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

Det övergripande målet stöds av ett funktionsmål och 
ett hänsynsmål. Funktionsmålet tillgänglighet inne-
fattar preciseringar inom tillgänglighet, transport-
kvalitet, regional utveckling och jämställdhet, medan 
hänsynsmålet innefattar preciseringar inom säkerhet, 
miljö och hälsa.

Syftet med det övergripande målet är att uppnå ett 
transportsystem som är samhällsekonomiskt effektivt 
och miljömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt 
hållbart. Målet innebär också att Vägverket ska åstad-
komma ett transportsystem som långsiktigt och på ett 
uthålligt sätt uppfyller funktions- och hänsynsmålet.

I det övergripande målet finns både ett krav på sam-
hällsekonomisk effektivitet och ett krav på långsiktigt 
hållbar transportförsörjning. Målet gäller medborgarna 
och näringslivet i hela landet och kraven på hållbarhet 
förutsätter hänsyn till kommande generationer. 

HuR väl HaR tRanspoRtpolitikens 
intentioneR uppfyllts? 

  Delar av målet har uppfyllts.   

Måluppfyllelsen är bedömd genom en sammanvägd 
bedömning av dels utfallet för tre valda effektivitets-
mått, dels en sammanvägning av effektivitetsmåtten 
med utfallet för regleringsbrevets sex utpekade lång-
siktiga transportpolitiska mål. [Fig. 1]

Redovisningen av utfallet mot  
det öveRgRipande målet 
Det övergripande transportpolitiska målet innehåller 
flera dimensioner. Därför måste förslag på åtgärder  
i transportsystemet analyseras utifrån målets alla 
dimensioner för att åtgärderna ska bidra till att målet 
kan nås. Underlaget för beslut om åtgärder bör därför 
innehålla analyser av den samhällsekonomiska effek-
tiviteten, långsiktig hållbarhet, effekter över tid och på- 
verkan på fördelning samt en analys mot de utpekade 
långsiktiga transportpolitiska målen. Vi har valt att 
speciellt belysa den samhällsekonomiska dimensionen 
och dimensionen långsiktig hållbarhet i redovisningen 
av utfallet mot det övergripande målet.

Det övergripande målet för transportpolitiken

[FIG. 1]  MeToD FöR beDöMnInG AV DeT öVeRGRIpAnDe MåleT

Samhällsekonomisk effektivitet

Tre mått:

(1)

(2)

(3) 

Nettonuvärdeskvot för 
väginvesteringar större än 
100 miljoner kronor och för 
objekt som öppnats för trafik 
år 2009

Internaliseringsgrad externa 
marginalkostnader 

Återställningsnivå 

Långsiktigt hållbar

Två mått:

(1)

(2)

 

Delar av målet har nåtts  

Samlad bedömning

Måtten för samhällsekonomisk 
effektivitet   

Utfall för regleringsbrevets sex 
långsiktiga transportpolitiska mål:

- Mål 1 

- Mål 2 

- Mål 3 

- Mål 4 

- Mål 5 

- Mål 6 

Delar av målet har nåtts  
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Den samhällsekonomiska dimensionen 
I en samhällsekonomisk kalkyl inkluderas samtliga 
effekter som kan identifieras, kvantifieras och värde-
ras i monetära termer. De effekter som vanligen ingår 
i kalkyler för väginvesteringar är för närvarande tids-
vinster, olycksrisker, luftemissioner, koldioxidutsläpp, 
fordonskostnader, drift och underhåll samt skattefinan- 
sieringskostnader. Alla relevanta effekter kan inte 
kvantifieras och värderas men bör åskådliggöras på 
annat sätt. Det finns inga teoretiska hinder mot att 
utveckla de samhällsekonomiska kalkylerna så att de 
innefattar begreppet långsiktig hållbarhet i betydligt 
större utsträckning än i dag, däremot finns praktiska 
hinder. [Fig. 2 – 3]

En metod har tagits fram för att beskriva olika effek-
ter av en föreslagen åtgärd inom vägtransportsystemet 
på ett samlat och strukturerat sätt. Metoden benämns 
samlad effektbedömning och den beskriver såväl pris-
satta som icke-prissatta effekter och fördelningseffek-
ter. Det ingår också en bedömning av måluppfyllelse 
mot de transportpolitiska målen. Denna metod har 
använts för de samhällsekonomiska nyttokostnads-
kalkylerna som tagits fram i samband med förslag till 
nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021. 

I arbetet med förslag till nationell plan för trans-
portsystemet 2010 – 2021 har även metodiken att lön-
samhetsberäkna investeringar utvidgats till andra 

Det övergripande målet för transportpolitiken

[FIG. 2]  SAMhällSekonoMISkA eFFekTeR

[FIG.3]  SAMlAD eFFekTbeDöMnInG
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- Buller

prissatta effekter

Samhällsekonomisk bedömning

ej prissatta effekter
Samhällsekonomisk

analys

Rastplats vid Höga kusten.



8

områden än de större investeringsåtgärderna. Exem-
pelvis beräknas en genomsnittlig nettonuvärdeskvot 
för planerade bulleråtgärder, vilket innebär att en dryg 
fjärdedel av föreslagna miljöåtgärder kan lönsamhets-
beräknas. Av de föreslagna trimnings- och effektivitets-
åtgärderna på väg har cirka tre fjärdedelar kunnat 
lönsamhetsberäknas. Det handlar om mötesseparering, 
sidoområdesåtgärder, ATK (automatisk trafiksäkerhets-
kontroll med kamera) och cykelåtgärder. För underhål-
let har den samhällsekonomiska kalkylmetodiken an-
vänts vid jämförelse av olika underhållsstrategier samt 
för beräkning av medel för åtgärder för att förebygga 
risker på grund av klimatförändringarna. [Fig. 4]

Dimensionen långsiktig hållbarhet
Långsiktig hållbarhet är inte bara ett mål för trans-
portsektorn utan ett övergripande mål för hela sam-
hällsutvecklingen. Oftast beskrivs långsiktig hållbar-
het som ”en utveckling som tillfredställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov”, enligt den så 
kallade Bruntlandrapporten. Hållbar utveckling inne-
fattar tre ömsesidigt beroende delar: ekonomisk, social 
och ekologisk hållbarhet.

Hur ekonomisk hållbarhet ska tolkas uttrycks oftast 
inte så tydligt. I trafikverkens gemensamma förslag 
till nationell plan för transportsystemet 2010 – 2021 
har man tolkat ekonomisk hållbarhet som att ”utveck-
lingen av transportsystemet ska ske kostnadseffektivt 
och stödja både tillväxt och en balanserad regional 
utveckling”. Social hållbarhet för transportsystemet 
innebär trafiksäkerhet och hälsa, jämlikhet och jäm-
ställdhet. Därmed är ett hållbart transportsystem 
tillgängligt och användbart för individer oavsett ålder, 
kön och eventuella funktionshinder. Ekologisk håll-
barhet handlar om transportsystemets påverkan på 
klimat, hälsa och landskap. 

Bedömningen av om utvecklingen av transportsystemet 
kan sägas bidra till en hållbar utveckling grundas på 
en bedömning av om den är hållbar på lång sikt socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt. Det ska också vara  
balans mellan dimensionerna. Detta kan delvis mätas 
med mått för samhällsekonomisk effektivitet och ge-
nom utfallet enligt prognos mot de utpekade långsik-
tiga transportpolitiska målen. 

I hållbar utveckling finns alltså ett tidsperspektiv 
som handlar om rättvisa mellan och inom generationer. 
Det behöver inte finnas någon konflikt mellan sam-
hällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet. 
Men i den praktiska hanteringen har vi inte identifie-
rat alla väsentliga krav för långsiktig hållbarhet och 
inte heller konkretiserat dem på ett sådant sätt att  
de kan beaktas fullt ut i dagens samhällsekonomiska 
nyttokostnadskalkyler.

HuR mäteR vi utfallet mot det  
öveRgRipande målet?
I dag mäter vi utfallet mot det övergripande målet med 
både måtten för samhällsekonomisk effektivitet och 
måtten för långsiktig hållbarhet. De olika effektivitets-
måtten för det övergripande målet och de långsiktiga 
målen utgör tillsammans indikatorer på om samhällets 
åtgärder leder till att det övergripande målet kan upp-
nås eller inte. Mätningen belyser olika delar men är 
inte fullständig. 

Den samhällsekonomiska effektiviteten avser det 
kortsiktiga perspektivet och mäts med tre mått: 

• nettonuvärdeskvot för väginvesteringar större än 
100 miljoner kronor och för objekt som öppnats för 
trafik år 2009

• internaliseringsgrad för externa marginalkostnader
• återställningsnivå. 

Det övergripande målet för transportpolitiken

[FIG. 4]  VIkTIGA SAMhällSekonoMISkA beGRepp 

Samhällsekonomisk 
Något som kallas samhällsekonomiskt berör ekonomiska förhållanden i samhället som helhet, till skillnad från företagsekonomiskt, privatekonomiskt 
eller statsfinansiellt som rör enstaka företag, individer respektive statens finanser.

Samhällsekonomisk analys
Ett samlingsnamn för alla analyser  
av samhällsekonomisk karaktär.

Samhällsekonomisk bedömning
En samhällsekonomisk kalkyl som komplet-
terats med bedömningar av relevanta effek-
ter som inte kunnat kvantifieras eller värderas 
i monetära termer.

Samhällsekonomisk kalkyl
Beräkning av en åtgärds samhällsekono-
miska kostnad och nytta. Alla effekter  
presenteras dels kvantitativt, dels värderade. 
Beräkningen sammanfattas dessutom ofta  
i en nettonuvärdeskvot (NNK) eller nytto-
kostnadskvot (NK).

kostnadseffektivitet
En situation där kvantifierade mål uppnås till 
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.

Samhällsekonomiskt lönsamt
Positivt nuvärde av alla kostnader och 
intäkter som är förknippade med förbrukning 
av resurser eller med 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 accep-
tabel. Samhällsekonomisk effektivitet i transportsektorn förutsätter att kostnaden för investeringar 
motsvaras av individernas betalningsvilja och att endast de transporter utförs som täcker sina 
marginalkostnader.
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Med dessa tre mått vill vi visa den samhällsekonomiska 
effektiviteten i de åtgärder Vägverket genomfört under 
året.

Långsiktig hållbarhet avser att visa det långsiktiga 
perspektivet och mäts med följande mått:  

• måtten för samhällsekonomisk effektivitet 
• utfall enligt prognos för långsiktiga målen som  

pekats ut i regleringsbrevet.

Utfallen som gäller samhällsekonomisk effektivitet 
kan ses som indikator på måluppfyllelsen för den lång- 
siktiga ekonomiska hållbarheten. I sektorsrapporten 
redovisar vi utfallet för dessa på kort sikt, det vill  
säga förändringen mellan förra året och detta år. Till-
sammans kan utfallen enligt prognos mot de lång-
siktiga målen ses som indikatorer för möjligheterna 
att uppnå den långsiktiga hållbarheten när det gäller 
social, ekologisk och kulturell hållbarhet.

måluppfyllelse föR samHällsekonomisk  
effektivitet

  Delar av målet har uppfyllts.   

Den samhällsekonomiska effektiviteten bedöms ha 
ökat genom lönsamma investeringar. Internaliserings-
graden kan antas ha ökat något jämfört med beräk-
ningen för 2006 på grund av införandet av trängsel-
skatt i Stockholm år 2007 samt höjda bränsleskatter 
under 2008. Återställningsnivån för underhållet var 

oförändrad eller har ökat något under året. Samman-
vägt visar indikatorerna att målet om samhällsekono-
misk effektivitet delvis har uppnåtts.

Nettonuvärdeskvot
För att en åtgärd ska vara samhällsekonomiskt lönsam 
enligt en nyttokostnadskalkyl ska den ha en nettonu-
värdeskvot som överstiger noll. Att genomföra projekt 
som är samhällsekonomiskt lönsamma leder till ökad 
effektivitet. [Fig. 5]

Det övergripande målet för transportpolitiken

[FIG. 5]  neTTonuVäRDeSkVoT, nnk 

Beräkningen av nettonuvärdeskvoten baseras på ut-
fallet i efterkalkyler för väginvesteringar. Skillnaden 
mellan efterkalkylerna och de ursprungliga kalkylerna 
är att i efterkalkylerna ingår den slutliga investerings-
kostnaden. Den samhällsekonomiska lönsamheten har 
beräknats dels för objekt med en kostnad på över 100 
miljoner kronor som öppnades för trafik under år 2009, 
dels för stora objekt som öppnades för trafik år 2006.

Fem objekt med en kostnad på över 100 miljoner 
kronor öppnades för trafik under år 2009. Tillsammans 
står dessa objekt för en investeringsvolym på 1 034 
miljoner kronor. Investeringskostnaderna har nerlagts 
under ett antal år och kan alltså inte enbart hänföras 

nnk = 
 nytta – åtgärdskostnad

  åtgärdskostnad
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till 2009. Den totala lönsamheten har beräknats genom 
att en genomsnittlig nettonuvärdeskvot har tagits 
fram. Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten blir 
0,79 och bedömningen är därmed att de stora projekten 
i genomsnitt är samhällsekonomiskt lönsamma. [Fig. 6]

Under 2009 har vi även följt upp åtta stora objekt 
som öppnades för trafik år 2006. Här jämförs nyttan i 
efterkalkylen med nyttan i den ursprungliga kalkylen. 
Bland de uppföljda objekten finns Götaleden. Den sam-
hällsekonomiska kalkylen för Götaleden har ett nega-
tivt resultat på grund av att Vägverkets gängse metod 
inte innehåller nyttan av så kallade stadsutvecklings-
effekter. Götaleden står för cirka 70 procent av den to-
tala investeringskostnaden för de uppföljda objekten. 
Den beräknade genomsnittliga nettonuvärdeskvoten 
för de uppföljda objekten, exklusive Götaleden, blir 
0,58, vilket är högre än den tidigare beräkningen på 
0,40. Detta beror bland annat på att effektsambanden 
till viss del har ändrats under perioden och att den 
verkliga trafikutvecklingen kan skilja sig från den som 
användes i beräkningen 2006. Då Götaleden räknas med 
blir genomsnittlig nettonuvärdeskvot negativ, -0,41. 
[Fig. 7]

Internaliseringsgrad för externa marginal- 
kostnader 
Internaliseringsgrad avser den andel av trafikens mar-
ginalkostnader för externa effekter som täcks genom 
skatter eller avgifter som varierar med körd sträcka 

(marginalkostnad). För att trafikeringen ska kunna sä-
gas vara samhällsekonomiskt effektiv bör trafikanterna 
betala de externa marginalkostnaderna fullt ut, det vill 
säga internaliseringsgraden bör vara 100 procent.

INTERNALISERINGSGRAD
Kvantifiering av hur stor del av de totala externa kostnaderna 
som är internaliserade. De externa effekterna internaliseras helt 
(internaliseringsgrad 100 procent) om skatten sätts lika med 
den marginella externa kostnaden. Vid full internalisering beta-
lar trafikanten för samtliga kostnader som denne ger upphov 
till genom sin användning av infrastruktur, även för exempelvis 
luftföroreningar, slitage och buller. Det finns då ingen skillnad 
mellan samhällets kostnad och den kostnad trafikanten betalar 
(extern effekt) och trafikeringen kan sägas vara samhällsekono-
miskt effektiv.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har 
beräknat internaliseringsgraden för vägtrafik för år 
2006 (PM 2007:1). Beräkningarna gäller i vilken grad 
skatten på fordonsbränsle (energiskatt) räcker till för 
att täcka (internalisera) de externa marginalkostnader 
som orsakas av slitage och deformation, olyckor, buller 
och luftemissioner. Några nya beräkningar av inter-
naliseringsgraden har inte gjorts för 2009. I nedanstå-
ende tabell redovisas därför internaliseringsgraden 
för år 2006 jämfört med 2004. I tabellen tar vi varken 
upp koldioxidskatten, marginalkostnader för klimat-

Det övergripande målet för transportpolitiken

[FIG. 7]  uppFölJnInG AV koSTnADeR SAMT ReDoVISnInG AV kAlkyleRAD SAMhällSnyTTA FöR VäGobJekT SoM öppnATS 
 FöR TRAFIk 2006 (pRISnIVå 2006)

Vägnummer Sträcka Total kostnad mnkr  nettonuvärdeskvot

    beräknad 2006 uppföljd 2009

E4 Torsboda – Kittjärn 110 0,60 0,70

E4 Örnsköldsvik – Arnäsvall 112 0,30 0,40

E4  Markaryd – Strömsnäsbruk (förbi Markaryd) 720 0,10 0,20

E45 Götaleden 3 271 -0,60 -0,80

23 Genom Sandsbro 73 -0,40 0,00

26 Karlstorp – Karleby 55 - -

44 Väne Ryr – Båberg 262 1,40 1,80

64 Rämmen – W länsgräns 72 - -

Totalt Summa 4 675 - -

beräkningsbara Summa 4 548 -0,32 -0,41

exklusive Götaleden Summa 1 277 0,40 0,58

[FIG. 6]  uppFölJnInG AV koSTnADeR och kAlkyleRAD SAMhällSnyTTA FöR obJekT MeD en InVeSTeRInGSkoSTnAD på öVeR 
 100 MIlJoneR kRonoR SoM öppnATS FöR TRAFIk unDeR 2009 (pRISnIVå 2009)

 

Typ av objekt Väg och sträcka Slutlig kostnad mnkr  nnk*

Motorväg Lundsbrunn – Holmestad 420 1,0

Motorväg 49 Skara – Axvall 234 0,7

Ej mötesfri väg 68 W/X länsgräns – Vallbyheden 170 0,4

Bärighetsförbättring 322 Staa – Riksgränsen 110 -

Bärighetsförbättring 293 Ängesgårdarna – Falun 100 -

Totalt  Summa 1 034 -

beräkningsbara Summa 824 0,79
 
* NNK = nettonuvärdeskvot (kalkylerad samhällsnytta). Baserad på slutlig kostnad.
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[FIG. 9]  uTFAll enlIGT pRoGnoS FöR De Sex lånGSIkTIGA Målen ReDoVISAS neDAn oMVAnDlAT TIll GRADen AV MåluppFyllelSe

Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör senast 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå.  Ej uppfyllt

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller   Ej uppfyllt
i bostäder ska ha minskat med 5 procent till 2010 jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion  
av störningar och prioriteringar av de mest bullerutsatta människorna. 

Senast 2010 ska alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per år) längs det   Ej uppfyllt
statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten som är avsett att användas som dricksvatten, uppfylla gällande svenska normer för  
dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik. 

Halter av kväveoxid och partiklar längs det statliga vägnätet ska inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKN).  Ej uppfyllt

Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.                                    Uppfyllt

Inget kön i Vägverkets ledningsgrupper ska ha en representation som understiger 40 procent senast 2010.  Ej uppfyllt

[FIG. 8]  InTeRnAlISeRInGSGRAD, SkATT/MARGInAlkoSTnAD 2005/2006 åRS pRISeR, pRocenT 
 (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 av tabell 10 i SIKA PM 2007:1, Vägtrafikens externa effekter 2006.
Här avses marginalkostnader för slitage och deformation, olyckor, buller och luftemissioner. Summan av dessa marginalkostnader har satts i förhållande till vilken 
energiskatt som betalas i genomsnitt. Tabellen tar inte upp koldioxidskatten eller marginalkostnader för klimatgaser eller trängseleffekter i form av restidsosäkerhet 
och försening. Högre tal är större internaliseringsgrad. 100 = full internalisering.

gaser eller trängseleffekter i form av restidsosäkerhet 
och försening. 

Man kan dock anta att internaliseringsgraden har 
ökat jämfört med beräkningen för 2006 på grund av 
införandet av trängselskatt i Stockholm år 2007 samt 
höjda bränsleskatter under 2008. Från och med den  
1 januari 2008 höjdes energiskatten på diesel miljö-
klass 1 och 2, utöver den årliga indexuppräkningen 
(proposition 2007/08:11). En högre energiskatt innebär 
en högre grad av internalisering (under förutsättning 
att marginalkostnaden är densamma) eftersom inter-
naliseringsgraden beräknas som skatt dividerat med 
marginalkostnad. 

För 2009 finns det inte några nya skattningar av 
internaliseringsgraden och heller inga tydliga indika-
tioner på förändringar vad gäller skattesatser under 
året. Man kan däremot anta att i takt med att fordons-
parken förändras så minskar marginalkostnaden för 
externa effekter något snabbare än de nya fordonens 
bränsleförbrukning. I detta fall ökar internaliserings-
graden successivt även utan att energiskatten höjs. 
Bristen på empirisk data visar att det finns behov av 
att göra nya skattningar av internaliseringsgraden. 
[Fig. 8]

Återställningsnivå
En funktionell och samhällsekonomiskt effektiv nivå 
på vägnätets standard uppnås när det inte förekom-
mer någon systematisk eftersläpning i underhållet. 
Återställningsnivån mäts genom att vi bedömer om 
eftersläpningen i underhållet har ökat eller minskat 
under året. Målet är uppnått när vi bedömer att det 

inte finns någon systematisk eftersläpning i under- 
hållet. Eftersläpningen av underhållet bedöms vara 
oförändrad eller ha ökat något under 2009.

måluppfyllelse föR långsiktig HållbaRHet

  Delar av målet har uppfyllts.   

Bedömningen av måluppfyllelse för långsiktig hållbar-
het baseras på en sammanvägd bedömning av utfallet 
för de tre måtten på samhällsekonomisk effektivitet 
samt graden av måluppfyllelse enligt måtten för de sex 
långsiktiga målen. Dessa sex långsiktiga mål är en del 
av funktions- och hänsynsmålet som finns i den nya 
målstrukturen enligt proposition ”Mål för framtidens 
resor och transporter” (prop. 2008/09:93) och är speci-
ellt utpekade i Vägverkets regleringsbrev.

Utfallet för de mått Vägverket använder för samhälls- 
ekonomisk effektivitet redovisas ovan under målupp-
fyllelse för samhällsekonomisk effektivitet. [Fig. 9]

En detaljerad beskrivning av utfall enligt prognos 
finns under respektive mål.

Det finns inte tillräcklig information för att göra en 
fullständig redovisning av tillståndet när det gäller 
långsiktig hållbarhet. Dagens starka beroende av fos-
sila drivmedel och den klimatpåverkan dessa åstad-
kommer bidrar inte till långsiktig hållbarhet, vare sig 
ekologiskt, socialt eller ekonomiskt. Vi väljer ändå att 
använda oss av de tre effektivitetsmåtten och redovisa 
utfallet för dessa och de långsiktiga målen som indika-
torer på vägtransportsystemets långsiktiga hållbarhet.
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FUNKTIONSMÅL TILLGÄNGLIGHET   

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med 
god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 
hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
 

Funktionsmålet gäller generellt, men uttrycks dessutom 
genom ett antal preciseringar om medborgarnas resor, 
kvaliteten för näringslivets transporter, jämställt 
samhälle, funktionshindrades och barns möjlighet att 
nyttja transportsystemet samt förutsättningar för kol-
lektivtrafik, gång och cykel. Jämställdhetsperspektivet 
ska finnas med i all verksamhet och inom ramen för 
funktionsmålet ska man genom arbetsformer, genom-
förande och resultat bidra till ett jämställt samhälle.        
 
 
Medborgarnas resor

 
Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet. 

 
Vägverket har genomfört åtgärder inom bland annat 
investering, vägtrafikledning samt drift och underhåll 
för att öka tillförlitligheten, tryggheten och bekvämlig- 
heten för trafikanterna. Resultatet mäts i form av res- 
tider, kundnöjdhet och produktivitet. Flera av åtgärderna 
förbättrar för alla trafikanter – även näringslivet – men 
beskrivs i detta avsnitt. I avsnittet om näringslivets 
transporter tar vi upp de åtgärder som i första hand 
ska förbättra för näringslivet.

investeRing
Under året har Vägverket öppnat 50 km landsväg med 
mötande trafik, 22 km motorväg och 15 planskilda 
korsningar för biltrafik. Vägverket har även försett 
cirka 175 km väg med mitträcke. Under 2009 har cirka 
150 km gång- och cykelbana byggts. Dessutom har  
14 planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik  
färdigställts. Gång- och cykelvägar har byggts dels 
inom vägprojekt, dels som trafiksäkerhets- eller till-
gänglighetsprojekt. De nybyggda planskilda korsning-
arna finns främst på det nationella vägnätet eller på 
större riksvägar.

dRift ocH undeRHåll
Förbättringar av transportkvaliteten beror främst på 
väghållarens åtgärder. De åtgärder som har störst be-
tydelse är drift och underhåll av vägarna. Förbättring 
och nybyggnad innebär ofta stora vinster lokalt.  

Sedan 2004 har Vägverket enligt långtidsplanen1 
prioriterat driftsåtgärderna före främst underhållet  
av belagda vägar. Det betyder att resurserna i första 
hand går till driften och att underhållet – särskilt  
underhållet av belagda vägar – blir en regleringspost. 
Underhållsåtgärderna har således varit lägre priorite-
rade jämfört med driftsåtgärderna, vilket återspeglas i 
tillståndet på belagda vägar och i trafikanternas betyg 
på drift och underhåll. [Fig. 10]

Vinterdriften syftar till att hålla vägbanan fram-
komlig och trafiksäker. Hälften av alla resurser för 
drift av statliga vägar används till vinterdrift, främst 
snöröjning och halkbekämpning. På tre fjärdedelar av 
vägnätet tillåts snövägbanor som har en yta av packad 
snö eller is. Vägverket prioriterar högtrafikerade vägar, 
men också skolvägar, busshållsplatser samt gång- och 
cykelvägar, i vinterdriften.

Riksrevisionen har under året granskat Vägverkets 
underlag för underhållsinsatser på statliga belagda 
vägar. I granskningen pekar Riksrevisionen på en del 
brister i verksamheten. Vi arbetar nu med att ta fram en 
handlingsplan för att åtgärda de utpekade bristerna. 

Internationell utblick
Vägverket har tagit initiativ till en internationell 
benchmarking inom drift och underhåll. Detta är en 
utmaning som antagits av sju länder. Vägadministra-
tionerna i Norge, Danmark, Finland, Slovenien, Skott-
land, Kanada (Alberta), USA (Minnesota) och Sverige 
har alla samma mål – att utveckla och effektivisera 
drift- och underhållsverksamheten. Denna interna-
tionella benchmarking genomförs inom fyra delar av 
verksamheten: kundtillfredsställelse, miljöhänsyn 
och energieffektivitet, marknad och leveranskvalitet 
samt personalfrågor, kompetensutveckling och FUD 
(forskning, utveckling och demonstration). Resultatet 
av denna benchmarking presenterades vid ett semina-
rium i slutet av mars 2010 i Stockholm.

vägaRnas jämnHet
Vi följer upp yttillståndet på belagda vägar genom att 
mäta ojämnheter. Det som påverkas mest negativt av 
ojämnheter är fordonskostnader, restid, komfort och 
trafiksäkerhet. 

Funktionsmål tillgänglighet   
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FUNKTIONSMÅL TILLGÄNGLIGHET   

[FIG. 10]  koSTnADeR FöR DRIFT och unDeRhåll, MIlJoneR kRonoR, löpAnDe pRISeR

 

 2005 2006 2007 2008 2009

underhållstjänster     

Underhåll belagd väg 2 291 2 393 2 598 3 006 2 559

Underhåll grusväg 205 238 199 210 211

Underhåll bro, tunnel och färjeled 642 704 692 693 853

Underhåll av vägutrustning 432 470 528 560 658

Underhåll sidoområde och sidoanläggningar 74 95 71 83 107

Summa underhållstjänster 3 644 3 900 4 088 4 552 4 388

Drifttjänster     

Vinterdrift 1 925 1 979 1 808 1 851 1 976

Drift av belagd väg 351 243 361 282 291

Drift av grusväg 165 134 137 149 160

Drift av sidoområde och sidoanläggning 408 384 402 424 482

Drift av vägutrustning 320 312 366 373 424

Drift av bro och tunnel 82 92 99 128 129

Drift av färjeled 415 445 474 497 505

Summa drifttjänster 3 666 3 590 3 648 3 704 3 967

Summa drift och underhåll 7 310 7 490 7 736 8 256 8 355

Summa, prisnivå 2009 8 336 8 193 8 161 8 109 8 355
 
I tabellen har Vägverkets driftindex använts. Detta index bedöms bäst spegla kostnadsutvecklingen av insatskomponenter. 

1. Nationell plan för vägtransportsystemet (NPVS) 2004 – 2015.

Funktionsmål tillgänglighet   
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En typ av ojämnhet beskrivs med ett index (IRI). En 
ny väg har ett IRI-värde på cirka 1 och ett högre värde 
anger större ojämnhet. På vägar med IRI-värde över 4 
sänker bilföraren normalt hastigheten, vilket påverkar 
restiden. I skogslänen1 var det 76 (90) km väg med mer 
än 2 000 fordon per dygn som hade ett IRI-värde över 
4. Motsvarande längd för övriga län var 179 (195) km. 
Av vägarna med färre än 2 000 fordon per dygn var det 
4 223 (4 196) km i skogslänen och 4 814 (4 965) km i  
övriga län som hade ett IRI-värde över 4.

En annan typ av ojämnhet är spårighet, som beror 
på att tung trafik och dubbdäck deformerar vägytan. 
Dessa skador påverkar trafikförhållandena genom 
försämrad avrinning och sämre effekt av insatserna i 
vinterväghållningen. Skadorna mäts som spårdjup. 

Spårdjup över 15 mm hade 331 (294) km väg med mer 
än 2 000 fordon per dygn i skogslänen och 876 (773) km 
väg i övriga län. 

Totalt är andelen ojämna vägar (IRI)  i stort oför-
ändrad och andelen spåriga vägar (spårdjup) har ökat. 
[Fig. 11 – 12]

Kostnaderna för att upprätthålla den drift- och un-
derhållsstandard som anges i långtidsplanen har stigit 
under de senaste åren. Orsaken är bland annat ökade 
priser på insatsvaror, nya och förbättrade väganlägg-
ningar och högre miljö- och trafiksäkerhetskrav. Under 
2009 vände dock prisutvecklingen något nedåt för be-
läggningsunderhållet. Minskningen av underhållsbud-
geten i förhållande till 2008 uppvägs därmed av lägre 
priser. 

Spårdjupet fortsätter dock att öka på de mer trafi-
kerade vägarna trots de lägre priserna och trots att 
regionerna har förskjutit sina satsningar till mer trafi-
kerade vägar. Vi kommer att göra en grundlig analys av 
orsaken till detta oväntade förhållande och av vilka åt-
gärder som är nödvändiga för att ändra utvecklingen.

belagda vägaR, gRusvägaR, bRoaR  
ocH tunnlaR
Vid årsskiftet 2008/2009 var den belagda väglängden 
på det statliga vägnätet 78 795 km eller 80,0 procent av 
den totala väglängden och 88,1 procent av den totala 
vägytan. [Fig. 13]

Av de statliga vägarna i skogslänen är 69,1 (69,0) 
procent belagda, totalt 29 282 (29 261) km. I övriga 
landet är motsvarande andel 88,2 (88,0) procent, totalt 
49 513 (49 374) km.

Mängden grusvägar på det statliga vägnätet är  
19 691 (19 831) km, vilket motsvarar 20,0 procent av 
den totala väglängden. Trafikbelastningen avgör om en 
väg ska beläggas. Grusvägslängden varierar därför över 
landet. 66,4 procent av den totala grusvägslängden 
finns i skogslänen.

På det statliga vägnätet finns cirka 15 800 broar och 
ett tjugotal tunnlar. 

vägaRbeten ocH tRafikstöRningaR
Mätningar visar att trafikanterna har varit mera nöjda 
än tidigare med framkomligheten vid vägarbeten och 

trafikstörningar. En mycket stor del av trafikanterna 
är nöjda med hastighetssänkningar (82 procent nöjda) 
och andra framkomlighetsstörningar (70 procent 
nöjda) vid vägarbeten samt den information Vägverket 
ger om trafikstörningar (73 procent nöjda). I mätningen 
av kundernas nöjdhet med Vägverkets löften som gjor-
des under hösten 2009 var kvinnor mer nöjda än män 
med Vägverkets information om trafikstörningar. 24 
procent av kvinnorna och 21 procent av männen tyckte 
att informationen var mycket bra.

Vägverket har ansvar för att riskhantering sker 
systematiskt i vägprojekten. En känd risk är att trafik 
passerar genom vägarbetsplatsen under byggtiden. 
Detta innebär en risk både för trafikanterna och för 
vägarbetarna. Den optimala lösningen är att leda trafi-
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[FIG. 11]  AnDel VäGAR MeD IRI > 4, pRocenT

ÅDT = Årsdygnstrafik

[FIG.13]  belAGDA VäGAR på DeT STATlIGA VäGnäTeT
 
 2005 2006 2007 2008 2009

Totalt, km 77 995 78 133 78 559 78 634 78 795

Andel, % 79,3 79,5 79,8 79,9 80,0
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[FIG. 12]  AnDel VäGAR MeD SpåRDJup > 15 MM 
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ken utanför vägarbetsplatsen, men detta är inte alltid 
möjligt. I dag finns ett väl upparbetat samarbete mel-
lan entreprenörer och beställare, som strävar efter att 
ständigt förbättra arbetsmiljön vid vägarbeten, fram-
komligheten och trafiksäkerheten för våra trafikanter.

Vägverket avser att ta fram grundkriterier för när 
och hur omledning ska ske vid vägarbeten. Med ut-
gångspunkt från den nya arbetsmiljölagstiftningen 
ska vi förtydliga roller och ansvar samt de krav som 
ställs i upphandlingsskedet för hur arbete på väg ska 
bedrivas.

Kontinuerlig uppföljning av olyckor och incidenter 
ger Vägverket underlag för gemensamma förbättringar 
i arbetsmiljö, trafiksäkerhet och framkomlighet vid 
arbete på väg. Vi avser också att ta initiativ till ett ge-
mensamt branschråd för frågor om arbete på väg.

RestideR inom stoRstadsomRåden
Tillgängligheten inom storstadsområden mäts som 
reshastighet i högtrafik (klockan 7 – 9) under tisdagar, 
onsdagar och torsdagar i september, oktober och  
november på det övergripande vägnätet. Systemet är 
klart i Göteborg och under utbyggnad i Stockholm och  
Malmö där det kommer att vara klart i juni 2010. Under 
2010 kommer även ett tillgänglighetsmått för kollektiv- 
trafik i vägnätet att utvecklas.  

I Göteborg har tillgängligheten totalt sett gradvis 
förbättrats sedan 2007, det senaste året från en medel-
hastighet på 50 till 51 km/tim. För vissa relationer, 
Lindome – Ringön och Hjulvik – Ullevi, är förbättringen 
större. Den totala trafiken har minskat sex kvartal i  
rad i Storgöteborg. Främst märks detta för den tunga 
trafiken som har minskat mellan 5 och 10 procent  
under 2009 på de större nationella lederna. Under  

sommarmånaderna pågick reparationsarbeten i 
Tingstadstunneln. Trots de omfattande arbetena blev 
störningarna måttliga genom stora insatser med 
omledning av trafik. Anläggningsarbeten med Parti-
hallsförbindelsen har pågått under året och skapat 
störningar på E20 vid Munkebäck samt E45 vid Marie-
holm. [Fig. 14]

I Stockholm finns hittills data för två sträckor på 
E4 och en sträcka på väg 73. Trenden är svagt nedåt-
gående med en sänkning av medelhastigheten 2009 
från 46 till 44 km/tim. Försämringen är påtaglig på 
sträckan Kista – Norrtull. Trafiken bedöms ha minskat 
cirka 0,5 procent under 2009. Endast smärre trim-
ningsåtgärder har genomförts under 2009. [Fig. 15]

För Malmö saknas data. Inga större åtgärder har 
genomförts. Bedömningen är att förändringarna är 
marginella. 
 

Näringslivets transporter
 
Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker 
den internationella konkurrenskraften.
 

Åtgärder för att förbättra kvaliteten för näringslivets 
transporter och stärka den internationella konkurrens- 
kraften redovisas i väsentliga delar i avsnittet om 
medborgarnas resor ovan. Här nämns endast det som 
är mer specifikt för näringslivets transporter. Bärighet, 
det vill säga vägarnas förmåga att bära tunga fordon, 
är en egenskap som är av stor betydelse för i första 
hand näringslivets transporter.

1. Skogslänen är Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands,  
 Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.
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bäRigHet
Som mått på vägars bärighet används dels andel väg 
med högsta tillåten bärighet, bärighetsklass 1 (BK1; 
bruttovikt upp till 60 ton), dels bärighetsnedsättning 
under tjällossningsperioden, mätt som såväl väglängd 
som tid. 

Längden väg som normalt inte är upplåten för BK1 
(den högsta bärighetsklassen) har minskat med 173 km 
till 4 923 km på det statliga vägnätet. Minskningen var 
3,8 procent i skogslänen1. I övriga landet har längden 
väg av lägre bärighetsklass än BK1 minskat med 2,7 
procent. [Fig. 16] 

Antalet kilometer väg med tjälrestriktioner för tung 
trafik ökade till 4 474 (3 200) på hela det statliga väg- 
nätet. Motsvarande siffra för 2004 – 2008 var i genom-
snitt 10 518 km. Restriktionerna mätt i dygnskilometer 
har ökat med 32 procent från 2008 och minskat med  
52 procent jämfört med genomsnittet för 2004 – 2008.

På viktiga näringslivsvägar har väglängden med 
tjälrestriktioner ökat till 1 690 (1 270) km. Genom- 
snittet de fem föregående åren var 3 476 km. Restrik-
tionerna (dygnskilometer) har ökat med 43 procent 
från 2008 och minskat med 49 procent jämfört med 
genomsnittet för 2004 – 2008.

Skogslänen har haft tjälrestriktioner på cirka 5 (5) 
procent av vägnätet, jämfört med i genomsnitt 12 pro-
cent de fem föregående åren. Motsvarande siffror för 
det övriga landet är 4 (2) respektive 10 procent. Rest-
riktionerna i skogslänen varade i genomsnitt 45 (42) 
dygn,  jämfört med i genomsnitt 44 dygn de fem före-
gående åren. Motsvarande siffror för övriga landet var 
37 (47) respektive 31 dygn. [Fig. 17]

Omfattningen av bärighetsrestriktioner under tjäl-
lossningen har varit i stort oförändrad i skogslänen 
under 2009 och har ökat i övriga län jämfört med 2008. 
Orsakerna till ökningen är främst att vintern 2008 var 
ovanligt gynnsam i södra Sverige och att förhållandena 
varit mer normala under 2009.

Vägverket investerade 1 719 (1 277) miljoner kronor 
i bärighetsåtgärder under året. Åtgärderna består 
främst av förstärkning av vägar som är viktiga för 
näringslivet. Huvuddelen av investeringarna avsåg 
tjälsäkringsåtgärder.

Under året tjälsäkrade Vägverket 773 (432) km väg. 
Sedan 2005 har 2 427 (1 751) km väg tjälsäkrats. På 
de åtgärdade vägarna har risken för tjälrestriktioner 
normalt eliminerats. 

Full bärighet året runt på de vägar som är viktiga för 
näringslivet säkrades på 406 (775) km väg och 14 (14) 
broar. 

Internationell utblick
Finland har jämfört med Sverige haft en motsatt ut-
veckling med nedsatt bärighet. Där har restriktionerna 
på grund av tjällossning uttryckt i antal kilometer 
under 2008 ökat med cirka 169 procent jämfört med de 
närmast föregående åren.

 

Tillgänglighet inom och mellan regioner 
samt mellan Sverige och andra länder

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt  
mellan Sverige och andra länder.
 

Den mellanregionala tillgängligheten påverkas både 
av förhållandena i transportsystemet och av start- och 
målpunkternas lokalisering i förhållande till transport- 
systemet. Åtgärder för att påverka tillgängligheten kan 
således både avse transportsystemet som sådant och 
åtgärder för att påverka lokaliseringen av regionalt 
betydelsefulla verksamheter; exempelvis stora arbets-
platser, kvalificerad service och kultur, högre utbild-
ning, arenor och rekreationsanläggningar eller stora 
handelsplatser. 

Tillgängligheten belyses i första hand genom res-
tider, faktiska eller enligt skyltad hastighet till olika 
typer av centrum respektive till arbetsplatsutbud. Res-
kostnaden är direkt kopplad till restiden och redovisas 
därför inte separat. Tillgängligheten har under både 
2008 och 2009 framför allt påverkats av översynen av 
hastighetsgränserna och till en del av investerings-
åtgärder. Dessutom inverkar efterlevnaden av hastig-
hetsgränserna och trafikutvecklingen på den faktiska 
hastigheten och på tillgängligheten. 

Funktionsmål tillgänglighet   

[FIG. 16]  VäG MeD höGSTA TIllåTen bäRIGheT, bk1

 

Mått 2005 2006 2007 2008 2009

BK1, km 92 255 92 176 93 216 93 371 93 563

Klarar ej BK1, km  6 045 6 156 5 215 5 096 4 923

BK1, andel, % 93,9 93,7 94,7 94,8 95,0

BK1, andel i skogslän, % 90,8 90,5 92,2 92,3 92,6

[FIG. 17]  neDSATT bäRIGheT på GRunD AV TJälloSSnInG

 

Mått 2005 2006 2007 2008 2009

Totalt, km (inklusive näringslivsvägar) 13 888 14 008 7 045  3 200 4 474

varav skogslän, km 7 603 5 193 2 977 2 281 2 235

Viktiga näringslivsvägar, km  4 502 4 162 2 282 1 270 1 690

Totalt, tusentals dygnskm (inklusive näringslivsvägar) 518 453 246 139 184

varav skogslän 333 186 155 96 101

Viktiga näringslivsvägar, tusentals dygnskm 228 141 95 54 77
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Totalt sett har de faktiska restiderna ökat med unge-
fär 3,3 miljoner fordonstimmar på grund av ändrade 
hastighetsgränser, varav cirka 2,7 under 2009. Beräk-
ningen är baserad på att om hastighetsgränsen ändras 
med 10 km/tim ändras medelhastigheten med cirka 
3 km/tim. Att trafi kanterna har blivit något bättre på 
att anpassa hastigheten efter hastighetsgränser på 
oförändrade vägar bedöms ha ökat restiderna med 
knappt 3 miljoner fordonstimmar under 2009. Huvud-
delen avser personbilstrafi k. Effekterna för lastbils-
trafi k är små och för kollektiv linjetrafi k i princip för-
sumbara. 

Investeringsåtgärderna under 2009 har minskat 
restiderna med några hundra tusen fordonstimmar. 
Om Vägverkets förslag till åtgärdsplan 2010 – 2021 
genomförs skulle restiderna minska med cirka 25 mil-
joner fordonstimmar. Översynen av hastighetsgränser 
har genomförts i samverkan med åtgärdsplaneringen. 
Det har avsatts pengar i både regionala planer och 
nationell plan för att sätta upp mitträcken och säkra 
sidoområden och därigenom kunna bibehålla eller 
höja hastighetsgränserna på exempelvis viktiga pend-
lingsstråk. Om hastigheterna ska kunna bibehållas 
förutsätter det att konstaterade säkerhetsbrister åt-
gärdas inom planens tre första år. Inriktningen är att 
balansen mellan hastighetsgränsöversyner och in-
vesteringar ska vara samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar.  

Tillgänglighet kan också redovisas som möjlig res-
tid mellan glesbygd och centralort, till regioner och 
omvärld samt hur regionala arbetsmarknadsregioner 
påverkats. Dessa analyser bygger på att resor sker 
enligt skyltad hastighetsgräns. 

Utfallet har bedömts genom jämförelse mellan 
förändringar i restid enligt analyser och fastställda 
gränsvärden. Sammanfattningsvis har tillgängligheten
mätt på dessa sätt försämrats, både i glesbygd och 
mellan regioner och omvärld och till arbetsplatser. 

Totalt har omkring 450 000 personer fått ökade restider. 
I de allra fl esta fall rör det sig om små förändringar. 
Det fi nns olika uppfattningar om vilken betydelse de 
har för individer och för regional utveckling.

mätning av tillgängligHet ocH 
föRändRingaR 
Vägverket mäter tillgänglighetsförändringar med fyra 
mått:

1. antal personer och områden som har fått förändrad 
restid mellan glesbygd och centralort

2. antal personer och områden som har fått förändrad 
restid mellan bostadsort och regionalt centrum

3. antal personer och områden som har fått förändrad 
restid mellan bostadsort och nationellt centrum

4. antal personer som fått förändrat arbetsmarknads-
utbud.

Skillnader i tillgänglighet mellan olika år kan bero så-
väl på förändringar i transportsystemet som på sam-
hällets geografi ska struktur. För de år som analyseras 
i denna rapport antar vi att lokalisering av boende 
och arbetsplatser är oförändrade. På detta sätt kan vi 
isolerat analysera hur tillgängligheten har förändrats 
beroende på enbart förändringar i vägtransportsys-
temet. Av naturliga skäl blir förändringarna under ett 
år ganska små, eftersom vägtransportsystemet redan 
i dag har relativt god standard. Vi kommenterar därför 
även den förändring som har skett under de senaste 
fem åren.

glesbygd ocH centRaloRteR
Tillgängligheten mellan glesbygd och centralorter har 
under 2009 påverkats framför allt av översynen av 
hastighetsgränser på statliga vägar. Tillgängligheten 
redovisas dels som antalet personer som har mer än en 
halvtimmes restid till centralorterna och som har fått 
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1. Skogslänen är Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, 
 Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län.

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 sam-
hällsservice (länssjukhus och högskolor med mera), kommersiellt och 
kulturellt utbud och som Rikstrafi ken har pekat ut som viktiga knut-
punkter för de olika trafi kslagen.

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

InDelnInG AV SVeRIGe 
eFTeR ReGIoneR
(Glesbygdsverket)

 Skogslänens inland
 Skogslänen övrigt
 Storstadsregionerna
 Övriga Sverige
 Kommungräns
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restiden förändrad med mer än en halv minut under 
året, dels i kartform som förändring i restid för  
potentiella resor till centralorten. Tillgängligheten  
i glesbygd redovisas för hela översynen av hastig- 
hetsgränserna under 2008 (nationella vägar) och  
2009 (övriga statliga vägar), se karta ”Tillgänglighet 
till tätort i glesbygd”. [Fig. 18]

I glesbygden har 4 000 fått minskad restid under 
2009, mätt från 1 november 2009 till 1 januari 2010, 
medan cirka 79 000 personer har fått ökad restid till 
närmaste centralort. Det innebär att tillgängligheten  
i skogslänens inland har minskat.

Uppföljningen av den senaste femårsperioden visar 
en försämring av tillgängligheten. Cirka 168 000 har 
fått försämrad tillgänglighet medan cirka 23 000 per-
soner har fått förbättrad tillgänglighet till närmaste 
centralort.

Sammantaget har tillgängligheten mellan glesbygd 
och centralorter försämrats under året, precis som 
under 2008. 

RegioneR ocH omväRld
Tillgängligheten till regionalt centrum redovisas dels 
som antalet personer som har mer än en halvtimmes 
restid till regionalt centrum och som har fått restiden 
förändrad med mer än en halv minut under året, dels 
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[FIG. 18]  TIllGänGlIGheT TIll TäToRT I GleSbyGD
 Differens mellan 2010-01-01 och 2008-09-01 med bil

Tid i minuter
 -15 – -2
 -2 – -1
 -1 – -0,5
 -0,5 – 0,5
 0,5 – 1
 1 – 2
 2 – 15

E12 söder om Tärnaby.
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som förändring i restid för resor till regionalt centrum, 
se karta ”Tillgänglighet till regionalt centrum”. [Fig. 19] 

Hastighetsgränsöversynen och investeringsåtgärder 
under samma tidsperiod har gett cirka 243 000 perso-
ner kortare restid till sitt regionala centrum, medan 
cirka 735 000 personer har fått längre restid. Det rör 
sig om mindre förändringar av restid och det finns 
olika uppfattningar om vilken betydelse de har för 
individer och för regional utveckling. 

Tillgängligheten till storstad redovisas dels som 
antalet personer som har mer än en timmes restid till 
nationellt centrum och som har fått restiden förändrad 
med mer än 4 minuter under året, dels som förändring i 
restid för resor till nationellt centrum. Under perioden 
31 oktober 2008 till 31 oktober 2009 har cirka 130 000 
personer fått kortare restid till sitt nationella centrum, 
medan cirka 12 000 personer har fått längre restid. 
Detta innebär att tillgängligheten har förbättrats. 

Totalt har cirka 373 000 personer fått kortare restid 
till sitt regionala centrum eller till närmaste storstad, 
medan cirka 747 000  personer har fått längre restid. 
Av befolkningen i hela landet motsvarar det 4 respek-
tive 9 procent. Tillgängligheten mellan regioner och 
omvärld har försämrats. Försämringen är ojämnt för-
delad och är störst i Norrlands inland. 

Under den senaste femårsperioden har dock till-
gängligheten förbättrats. Cirka 3 386 000 personer har 
fått förbättrad tillgänglighet till sitt regionala cent-
rum eller till närmaste storstad och cirka 2 181 000 har 
fått försämrad tillgänglighet.

Under 2008 och 2009 har främst de inre skogslänen 
fått lägre hastigheter och därmed försämrad tillgäng-
lighet, se karta nedan med restid.

Både tillgängligheten i skogslänens inland och till-
gängligheten mellan regioner och omvärld är försäm-
rad. Nettot av antalet personer som fått ökade restider 
är cirka 450 000. Totalt har restiden under 2009 ökat 
med drygt 5 miljoner fordonstimmar motsvarande 
drygt 8 miljoner persontimmar.

tillgängligHet mellan tätoRtsomRåden
Hastighetsgränsöversynen för nationella vägar genom- 
fördes 2008. Tillgängligheten mellan tätortsområden 
längs nationella vägar har förbättrats under året på 
grund av nyöppnade investeringsobjekt med höjda 
hastighetsgränser. De totala restidsminskningarna för 
typresorna var 14 minuter, medan restidsökningarna 
var 5 minuter. Sammantaget har restiden därmed 
minskat med cirka 9 minuter. 

Restiderna har minskat mellan ett antal orter längs 
det nationella vägnätet. Tillgängligheten mellan tätorts- 
områden förbättrades också under åren 2005 – 2007, 
men försämrades kraftigt under 2008, på grund av 
hastighetsgränsändringarna på nationella vägar 
(etapp 1 av översynen).

Under året har restiderna minskat på cirka 95 km 
av det nationella vägnätet. Ombyggnad till fyrfältsväg 
har lett till att restiderna har minskat med 139 000 
timmar, medan ombyggnad till mötesfri väg har mins-
kat restiderna med cirka 36 000 timmar.

Regional utveckling
Samarbete mellan olika myndigheter och samhälls-
funktioner skapar bättre förutsättningar för en hållbar 
regional tillväxt. Under 2009 startades ett nära sam-
arbete mellan trafikverken och tillväxtmyndigheterna 
i syfte att effektivisera och stärka förmågan att kunna 
ge ett samlat stöd till den regionala och lokala nivån 
för hållbar regional/lokal tillväxt. De myndigheter som 
medverkar är Banverket, Sjöfartsverket, Transport- 
styrelsen, Tillgänglighetsanalys, Tillväxtverket, Statens 
institut för kommunikationsanalys (SIKA) och Väg-
verket. I gruppen ingår även Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) och en representant för länsstyrelserna. 
Ett konkret resultat av samarbetet är att en kart-
läggning har påbörjats av de olika verkens verktyg, 
modeller, metoder och system för tillgänglighets-
beskrivningar i syfte att kunna enas om gemensamma 
tillgänglighetsbeskrivningar. Samarbete kan ske i 
många olika former. Hastighetsöversynen är ett annat 
exempel på samarbetsprojekt där Vägverket arbetat 
tillsammans med bland annat länsstyrelser, kommu-
ner, polismyndigheter och regionala självstyrelseorgan.
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[FIG. 19]  TIllGänGlIGheT TIll ReGIonAlT cenTRuM
 Differens mellan 2010-01-01 och 2008-09-01 med bil

Tid i minuter
 -25 – -2
 -2 – -1
 -1 – -0,5
 -0,5 – 0,5
 0,5 – 1
 1 – 2
 2 – 25

”Samarbete mellan olika myndigheter  
och samhällsfunktioner skapar  
bättre förutsättningar för en  
hållbar regional tillväxt.”
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Olika landsdelars tillgänglighet till arbetsplatser
Regional utveckling kan vara många olika saker. Att 
ha många arbetsplatser på rimligt avstånd från hem-
met är ett tecken på att arbetsmarknaden är ”flexibel” 
vilket innebär utvecklingsmöjligheter både för individ 
och för arbetsplats. På kartorna nedan visas vilka 
områden som når fler arbetsplatser inom 45 minuter 
och vilka som fått färre under olika tidsperioder. Kar-
tan till vänster visar en tidsperiod som omfattar has-
tighetsöversynens etapp två som genomfördes under 
2009, medan kartan till höger visar sammantagna för-
ändringen för både etapp ett som genomfördes under 
2008 och etapp två. Etapp ett omfattar det nationella 
vägnätet medan etapp två innebär förändringar på 
det övriga statliga vägnätet. Figurerna omfattar både 
hastighetsgränsöversyner och investeringsåtgärder. 
[Fig. 20 – 21]

Invånarnas tillgänglighet till arbetsplatser
Kartorna visar olika landsdelars lägesegenskaper. Hur 
många som blir berörda av förändringarna återges 
inte i dessa kartbilder. Tar man däremot hänsyn till hur 
många som berörs av förändringarna belyser man en 
annan aspekt av tillgänglighet.

Diagrammet på nästa sida visar hur stor andel av 
invånarna i ett län som får fler, färre eller oförändrat 
antal arbetsplatser som nås inom 45 minuter. I till  
exempel Örebro län får drygt 40 procent av befolk-
ningen tillgång till fler arbeten inom 45 minuter,  
knappt 20 procent kommer att ha lika många arbeten 

inom 45 minuter som tidigare och drygt 40 procent 
kommer att få färre arbetsplatser än tidigare som de 
når inom 45 minuter. Diagrammet visar förändringarna 
som skett mellan 31 oktober 2008 och 1 januari 2010. 
Under denna period genomfördes hastighetsöversynens 
etapp två. Etapp ett ingår alltså inte i detta diagram.

I Kronobergs och Västmanlands län har mer än 50 
procent fått förbättrad tillgänglighet. Samtidigt har 
över 80 procent fått försämrad tillgänglighet i Got-
lands och Jönköpings län. I Östergötland, Norrland, 
Dalarna och Värmland har mellan 50–70 procent av 
befolkningen fått försämrad tillgänglighet till arbets-
platser. [Fig. 22]

Tillgänglighet för personer med  
funktionsnedsättning

Transportsystemet utformas så att det är användbart för  
personer med funktionsnedsättning. 
 

Arbete har pågått under året utifrån den nationella 
handlingsplanen för att genomföra handikappolitiken. 
Vi har under året arbetat med åtgärder för att göra in-
formation, lokaler och verksamhet tillgängliga, i enlig-
het med den statliga förordningen. En handlingsplan 
med tydligt uppsatta mål, preciserade åtgärder och ut-
pekat ansvar har färdigställts under året. Arbetet med 
att genomföra den till slutet av 2010 har påbörjats.
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[FIG. 20]  TIllGänGlIGheT TIll ARbeTe InoM 45 MInuTeR
 Differens mellan 2010-01-01 och 2008-10-31 med bil  
 (> 1 % förändring)

[FIG. 21]  TIllGänGlIGheT TIll ARbeTe InoM 45 MInuTeR
 Differens mellan 2010-01-01 och 2008-09-01 med bil  
 (> 1 % förändring)
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Det har varit särskild inriktning på att öka tillgänglig-
heten vid och på busshållplatser och dessa har åtgär-
dats mot en fastställd kvalitetsnivå. Hållplatserna har 
bedömts utifrån ett antal parametrar som ska uppnås 
för att de ska anses användbara för funktionshindrade 
i ett utpekat nationellt kollektivtrafikstråk. Perspekti-
vet hela resan har fångats genom att vi har samman-
ställt åtgärder från olika aktörer i sektorn.

Vi har bjudit in Transportstyrelsen och Sjöfartsverket, 
tillsammans med  handikapprörelsen och sektorns 
aktörer, att delta i Vägverkets och Banverkets gemen-
samma tillgänglighetsråd. Syftet är att utveckla det 
trafikslagsövergripande perspektivet. Ambitionen är 
att få ett bättre helhetsperspektiv på tillgänglighet, 
utifrån hela resan.

 
måluppfyllelse föR tillgängligHet  
till kollektivtRafik föR peRsoneR  
med funktionsHindeR 
För att driva på utvecklingen inom tillgänglighetsom-
rådet för personer med funktionshinder har Vägverket 
ett utpekat mål i regleringsbrevet.

Senast 2010 ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer 
med funktionshinder.
 

  Målet bedöms bli uppfyllt.

Sammanfattningsvis bedömer Vägverket att en större 
andel personer med funktionsnedsättning kan använda 
vägtransportsystemet än föregående år. 

Måluppfyllelsen för användbarheten och tillgäng-
ligheten till transportsystemet för personer med funk-
tionsnedsättning har värderats med hjälp av 

• två enkäter om den upplevda tillgängligheten till 
transportsystemet 

• en uppföljning av åtgärder för att göra busshållplat-
ser tillgängliga längs det nationellt, regionalt och 
kommunalt utpekade och prioriterade kollektivtra-
fiknätet

• övriga åtgärder inom sektorn som påverkar tillgäng-
ligheten i transportsystemet.

Enkätstudierna består av en del som gäller nedsatt 
rörelse- och kognitionsförmåga samt en del som gäller 
nedsatt syn. De har  genomförts tillsammans med 
Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsens 
luftfartsdel och i samarbete med kvalitetsregistret 
Riks-stroke och syncentralerna i Sverige. 

Resultaten för Riks-strokedelen innefattar personer 
med nedsatta rörelse- och kognitiva förmågor. Den visar 
på ett generellt lågt resande med buss, 21 procent, medan 
 45 procent angav att de hade behov eller önskemål om 
att resa men inte hade gjort det. Orsakerna var främst 
svårigheter att ta sig till och från bussen (84 procent) 
och svårigheter att stiga på och av bussen (88 procent). 
Av dem som hade rest med buss svarade 50–62 procent 
att alla moment vid bussresandet var lätta att klara av. 
Det som upplevdes som hinder var främst att förflytta 
sig ombord men också att stiga på och av. För personer 
med kognitiva funktionsnedsättningar var informatio-
nen på hållplatsen eller terminalen samt otillräcklig 
personlig service de svåraste hindren.

Resultaten för syncentralsdelen av mätningen inne-
fattade personer med nedsatt syn. 73 procent svarade 
att de hade rest med buss. Det som fungerat bäst med 
resan var att ta sig ombord (3,9 på en femgradig skala), 
att köpa biljett (3,8) och att gå av bussen (3,8). Svårast 
var det att ta del av information om till exempel sen 
ankomst (2,5), ta del av information ombord (2,8) och 
att orientera sig inom hållplatsen eller resecentret (3,0).  
Av de 27 procent som inte rest alls är orsakerna kopp-
lade till svårigheter att hitta rätt buss eller orientera 
sig samt till osäkerhet om man klarar av att genomföra 
resan.
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Av de totalt 539 busshållplatserna längs det  nationellt 
utpekade kollektivtrafiknätet som har åtgärdats med 
tanke på funktionsnedsättningar finns 107 på det  
nationella, 222 på det regionala och 210 på det kommu-
nala vägnätet. Andelen åtgärdade busshållplatser på 
det nationella vägnätet uppgår därmed till 81 procent, 
59 procent på det regionala vägnätet och cirka 70 pro-
cent på det kommunala vägnätet. 

Övriga åtgärder inom sektorn som påverkar tillgäng- 
lighet och användbarhet i vägtransportsystemet för 
personer med funktionsnedsättning är de statsbidrag 
som Vägverket tilldelar regioner och kommuner för  
att åtgärda kollektivtrafikanläggningar med tanke  
på att förbättra tillgängligheten. Det rör sig om drygt 
29 miljoner kronor under året.

En uppföljning av tillgänglighet för funktionshind-
rade i bussar visar att andelen låggolvsbussar är  
cirka 64 (60) procent, bussar med ramp eller lift 62 (62)  
procent, bussar med rullstolsplats 74 (71) procent, 
automatiska hållplatsutrop 52 (52) procent samt inre 
informationsskyltar 58 (58) procent. Totalt sett innebär 
det en viss förbättring av tillgängligheten sedan före-
gående år.

Jämställdhet kan inte mätas med de mätmetoder  
och förutsättningar vi har i dag eftersom funktions-
nedsättning inte registreras systematiskt. Uppdel-
ningen mellan män och kvinnor kan dock avläsas 
med hjälp av uppgifter från andra myndigheter med 
ansvarsområden inom sektorn, såsom färdtjänst och 
bilstöd, som direkt är avsedda för personer med funk-
tionsnedsättningar. Precis som tidigare år är det fler 
kvinnor än män som har färdtjänsttillstånd i år, 48 
kvinnor per 1 000 kvinnor i riket jämfört med 25 män 
per 1 000 män. Dock fortsätter antalet färdtjänsttill-
stånd att minska. När det gäller antalet beviljade bil-
stöd så står männen för 54 procent och kvinnorna för 
46 procent. Fler kvinnor än män får även i år avslag på 
sin begäran, men skillnaderna har minskat något.

 

Tillgänglighet för barn 

Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda  
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
 

Tillgänglighet för barn i åldrarna 6 –15 år mäts på två 
sätt. Det ena är en nationell enkät vart tredje år där 
föräldrar får ange om de bedömer att deras barn har 
en säker skolväg. Det andra är att vi har beräknat hur 
många barn som på egen hand kan ta sig till närmaste 
skola med god säkerhet till följd av Vägverkets fysiska 
åtgärder. I år har en enkätundersökning genomförts.

Under 2009 har vi genomfört en studie för att belysa 
olika argument för och emot ett införande av 30 km/tim 
vid passage av stillastående buss på vägar med hastig-
hetsbegränsningen 80 km/tim. Vi har gjort studien i 
samverkan med Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI) samt ansvariga för hastighetsgränsöver-

synen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den 
rekommendation Vägverket ger är att 30-regeln inte 
ska gälla på vägar med hastighetsgräns 80 km/tim. 
Rekommendationen ligger i linje med de flesta studier 
om nya hastighetsgränser. 

Situationen har förbättrats genom de 148 trafiksäker- 
hetsåtgärder som har vidtagits under året. De olika 
trafiksäkerhetsåtgärderna är både sektorsåtgärder och 
fysiska åtgärder. Sektorsåtgärderna innefattar bland 
annat en ambulansturné, olika projekt riktade mot 
skolan, bland annat för att få fler barn att gå och cykla 
till skolan, samt Don’t Drink and Drive. De fysiska 
åtgärderna är bland annat anläggande av cykelbanor, 
olika tätortsåtgärder och hastighetsåtgärder samt 
åtgärder vid busshållplatser. Vi beräknar att mer än  
3 900 (mer än 4 000) barn berörs av Vägverkets åtgär-
der för att förbättra barns skolvägar. 

Samverkan för att förbättra vägtransport- 
systemet för barn 
Under året har Vägverket drivit eller medverkat i flera 
samverkansprojekt för att förbättra vägtransport-
systemet för barn. 

Vägverket leder tillsammans med SKL en samarbets-
grupp som vill utveckla stödet till skolans arbete med 
trafik. I gruppen ingår representanter för Skolverket, 
Rikspolisstyrelsen och Nationalföreningen för trafik-
säkerhetens främjande (NTF). 

En stor del av det samverkansarbete som vi med-
verkar i rör barns skolvägar. Det gäller bland annat 
remissvar om detaljplaner, där Vägverkets samhälls-
planerare tar upp barnperspektivet. Privata och kom-
munala intressenter har fått stöd av Vägverket för att 
utveckla gång- och cykelförbindelser i närheten av 
statliga vägar.

Vägverket har samarbetat med kommuner vid inven-
tering och åtgärder som gäller skolskjutshållplatser, 
deras utformning och belysning och vägarna till och 
från hållplatsen med mera. Drift och underhåll av 
hållplatserna och säkerheten vid dem har tagits upp i 
dialoger med kommuntjänstemän och föräldrar. I sam-
arbete med en kommun pågår försök med ett tekniskt 
varningssystem vid skolskjutsning.

Ett arbete har påbörjats i dialog med externa aktörer 
för att ta fram en nationell modell för bedömning av 
risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd. 

Utvärderingen av ett försök med så kallade skol-
skjuts-OLA visar att OLA-metodiken är ett användbart 
verktyg för att olika aktörer tillsammans ska kunna 
påverka skolskjutsverksamheten.1 OLA står för ”objek-
tiva fakta, lösningar och avsikter”.

Vi deltar också i ett projekt vars mål är att teoretiskt 
och praktiskt utveckla förutsättningarna för barn och 
unga att använda kollektivtrafiken. Arbetet sker i sam-
arbete med en högskola, trafikhuvudmän, operatörer, 
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kommuner och föreningsliv. Vi har samarbetat med en 
högskola för att ta fram ett geografiskt informations-
system (GIS) som kan underlätta för barn att medverka 
i tidiga skeden av planeringsprocessen.

Barnkonsekvensanalyser
Enligt artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättighe-
ter ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla 
beslut som rör dem. Detta innebär att en barnkonsek-
vensanalys ska göras vid åtgärder som rör barn. Syftet 
med analysen är att barnets bästa ska komma med i 
avvägningen och redovisas i beslutsprocessen. 

Under året har Vägverkets regioner gjort nio barn-
konsekvensanalyser i olika vägprojekt, de flesta i för- 
studieskedet. Alla gäller utbyggnad av gång- och cykel-
vägar eller åtgärder i det befintliga gång- och cykel-
vägnätet för att förbättra barns och ungas säkerhet på 
väg till och från skolor och fritidsaktiviteter. Ytterli-
gare ett tiotal analyser planeras eller har påbörjats.

En ny publikation har tagits fram i Vägverkets 
skriftserie1 om barnkonsekvensanalyser. Den beskriver 
hur barnen i Haffstaskolan utanför Örnsköldsvik har 
medverkat i försöket med hastighetsbegränsning till 
30 km/tim för fordon som passerar en buss som stan-
nat vid en hållplats. Skriften beskriver bland annat hur 
skolbarn har undersökt säkerheten vid skolskjutsning 
och presenterat sina resultat för beslutsfattarna.2 

Metoder som använts för att barn ska komma  
till tals
Barn har också rätt till inflytande vid åtgärder där de 
är berörda. På flera håll i landet har man haft dialog 
med berörda barn när tätorter har upprustats, och 
man har tagit hänsyn till deras synpunkter. När det 
gäller drift och underhåll har åtgärder vidtagits efter 
att barn lämnat synpunkter på bristande snöröjning.  
I andra fall har  Vägverket höjt vinterstandarden utöver 
gällande krav på vägar där skolbussar har haft problem.

Vägverket har gett stöd åt ett projekt kallat Säkra 
skolvägar, där de medverkande kommunerna själva 
undersöker behov av åtgärder kring sina skolor. Barn 
och lärare arbetar tillsammans för att beskriva skol-
vägarna. Behovet av åtgärder utgör sedan ett plane-
ringsunderlag för kommunen respektive Vägverket 
beroende på vem som är väghållare.

Information och utbildning
Vägverket har i samarbete med en teknisk högskola 
arrangerat kurser för teknikstuderande om vägutform-
ning och barns behov och förutsättningar.

Kampanjer om att gå och cykla till skolan har genom- 
förts i samarbete med en del kommuner. Vägverket 
har också gett stöd vid information och utbildning om 
cykelhjälmar, synbarhet, barn i bil med mera riktat till 
yngre barn, föräldrar och lärare.

Vägverket har medverkat i flera kommunala projekt, 
i samarbete med räddningstjänst, polis, föreningsliv 
med flera för att minska antalet olyckor där ungdomar 
är inblandade. Syftet är att minska risker och skador i 

samband med motorcykel- och mopedåkning. Projektet 
Don’t Drink & Drive omfattar aktiviteter som går ut på 
att öka ungdomars kunskap om riskerna med alkohol 
och bilkörning. 

Webbplatsen Hitodit vänder sig direkt till barn. 
Här kan barn mellan sex och tolv år söka information, 
uttrycka sina åsikter och ställa frågor till Vägverket. 
Information som riktar sig främst till vuxna finns på 
Vägverkets webbsidor Barn och närsamhälle. (Från  
1 april på www.trafikverket.se).

Analys av enkätundersökningen
De förbättringsåtgärder för barn och andelen berörda 
barn som redovisas gäller det statliga vägnätet. Cirka 
80 procent av barnen bor i tätort och därför är de flesta 
barn berörda av det kommunala vägnätet. Ingen årlig 
mätning görs av förbättringsåtgärder av andelen be-
rörda barn på det kommunala vägnätet. 

Årets undersökning visar en förbättring i flera avse-
enden gentemot tidigare undersökning. En jämförelse 
mellan år 2006 och 2009 visar att andelen föräldrar 
som anser att skolvägen är säker har ökat från 50 pro-
cent till 55 procent. Fler föräldrar upplever också skol-
vägen som trygg, en ökning från 66 procent år 2006 
till 73 procent 2009. Undersökningen visar vidare att 
fler barn går till skolan och färre åker skolskjuts. Fler 
barn väntar på bussen vid en hållplatsficka, 48 procent 
2006 och 52 procent 2009, och fler barn har tillgång 
till ett väderskydd när de väntar på bussen, 38 procent 
år 2006 och 50 procent 2009. Trots att fler barn går till 
fots till skolan så är det färre som får gå på egen hand 
än enligt tidigare undersökningar. Av de barn som åker 
skolskjuts har andelen som står vid hållplatser på  
vägar där hastighetsbegränsningen är 70 – 90 km/tim 
för biltrafiken minskat från 43 procent till 29 procent.

Under sommarhalvåret skjutsas nästan en tredjedel 
av barnen i årskurs 1 till skolan och i årskurs 9 endast 
1 procent. Under sommarhalvåret cyklar pojkar till 
skolan mer än vad flickor gör och flickor går till fots till 
skolan mer än pojkar gör. Av de föräldrar som skjutsar 
sina barn till skolan bedömer fler föräldrar till flickor 
skolvägen som osäker än föräldrar till pojkar. 

Undersökningen visar vidare att år 2009 gick eller 
cyklade 71 procent av barn i åldern 6 – 15 år till den 
skola som kommunen anvisar, 40 procent till en annan 
kommunal skola och 56 procent till en fristående skola. 
Mellan läsåren 2005/06 och 2008/09 ökade andelen 
elever i fristående skolor från 7,6 procent till 9,9 procent. 
Årets enkät visar att 13 procent av eleverna går i fri-
stående skola och 9 procent i en annan kommunal skola 
än den som kommunen anvisar. Det innebär att cirka 20 
procent av eleverna inte går i den skola som kommunen 
anvisar, vilket kan påverka tillgängligheten. 

Det finns inte tillräckliga kunskaper för att kunna 
göra jämförelser mellan olika länder av tillgänglig-
heten för barn. Sverige har dock ett mer utvecklat ar-
betssätt för att öka barns tillgänglighet – exempelvis 
barnkonsekvensanalyser – jämfört med många andra 
länder.
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Förflyttningar till fots, med cykel  
och med buss 

Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras.
 

Vägverket har genomfört flera åtgärder som har för-
bättrat förutsättningarna för att välja gång och cykel. 

Under år 2009 har Vägverket byggt 150 km nya gång- 
och cykelvägar och 14 planskilda korsningar för gång- 
och cykeltrafik.  

till fots
Mindre tätortsåtgärder är gjorda i ett antal orter. Ex-
empel på sådana åtgärder är fartdämpande åtgärder 
och enkla gångbanor för att öka tillgängligheten för 
oskyddade trafikanter. Åtgärderna anpassas till ortens 
storlek. Vägverket har också byggt några gångpassager 
på 2+1-vägar för att förbättra tillgänglighet till buss-
hållplatser.

med cykel
I vägplaneringsprocessen sker en hel del kontakter 
med medborgargrupper och näringslivets representan- 
ter för att fånga in behov och synpunkter. Det handlar 
om allt från att lyfta barnens behov i planeringen av 
en viss cykelväg till dialoger om hur en cykelväg för 
arbetspendling kan ingå i en turistcykelled. I 188 kom-
muner har  Vägverket och kommunen gemensamt pekat 
ut cykelstråk.

Exempel på andra åtgärder är cykelreseplanerare.  
I Stockholm har en reseplanerare arbetats fram på 
”Trafiken.nu”. Den visar färdväg med cykel, kollektiv-
trafik och bil med jämförelse av restid och utsläpp av 
koldioxid. Även i Göteborg skapar regionen en cykelrese-
planerare tillsammans med Trafikkontoret i Göteborg. 
Exempel på andra åtgärder är regionala cykelsemina-
rier tillsammans med kommunerna och olika satsningar 
för att få fler att gå och cykla till skola och arbete.

Region Halland har fått EU-medel för att fortsätta 
arbetet att få till stånd en bilfri cykelled genom Halland, 
den så kallade Kattegattleden. Leden ska i förläng-
ningen gå från Helsingborg till Göteborg. Under året 
har även ett arbete startats för att utveckla ett regio-
nalt cykelturiststråk mellan Simrishamn och Växjö 
med arbetsnamnet ”Sydostleden”. 

Under året har arbetet slutförts med att ta fram en 
handbok för gång-, cykel- och mopedtrafik. Denna ska 
vara ett stöd för planerare och projektörer vid planering 
och utformning för gång-, cykel- och mopedtrafik. Vi tar 
fram handboken i samarbete med SKL, VTI, Stockholms 
stad med flera kommuner, och den kommer att ges ut i 
början av år 2010. 

För att öka samarbetet med andra myndigheter och 
intressenter har det nationella planeringsrådet för  
cykelfrågor träffats ett par gånger och främst disku-
terat cykelfrågor i trafikverkens arbete med nationell 
plan för transportsystemet 2010 – 2021. 

Funktionsmål tillgänglighet   

1. Se www.trafikverket.se, service & e-tjänster. 
2. Vägverket. (2009). Haffstaskolan deltar i barnkonsekvensanalys.  
 Genom studier av skolskjutsningen. Publikation 2009:40.
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Internationell utblick
Cykeltrafikens omfattning varierar kraftigt i Europa. 
Nederländerna och Danmark har klart högst andel  
cykeltrafik. Sverige, Tyskland och något land till kom-
mer därefter med en något lägre andel och därefter 
ligger länder med betydligt lägre andel. Förutsätt-
ningarna för att välja cykel varierar med både klimat, 
natur och även tradition. Danmark har väl fungerande 
planer för vägvisning för cyklister, både nationellt och 
regionalt. Trots att Danmark har en hög cykelandel har 
cykeltrafiken minskat nationellt sett. Därför tog Dan-
mark fram en cykelstrategi 20071 med fokus på bland 
annat cykelinfrastruktur och man gör nu en storsats-
ning på att bygga cykelvägar. Förändringen är hete-
rogen och i Köpenhamn och Odense2 har cykeltrafiken 
tvärtom ökat. I Odense har man satsat på en mängd 
nya åtgärder som till exempel grön våg för cyklister 
och särskilda högersvängsfält. En studie om samspel 
mellan organisationer och myndigheter inom cykelom-
rådet i några europeiska länder har genomförts. Stu-
dien omfattar en analys av signifikanta skillnader dels 
mellan berörda länder dels relativt Sverige. Rapporten 
är klar i slutet av januari 20103.

Professor Lars Bo Andersen från Danmark redovisar 
i sin studie4 resultat som främst ligger till grund för 
WHO:s5 modell för beräkning av hälsoeffekter av cyk-
ling. Slutsatserna från den och några andra oberoende 
studier pekar på den positiva effekt som cykling har på 
minskad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. 
Det är framförallt regelbundenheten med cykel i ar-
betspendling som ger en så positiv effekt. Flera länder 
i Europa samt Nya Zeeland använder WHO:s modell 
för beräkning av hälsoeffekter. Denna är även grunden 
för hälsoeffekter i Vägverkets modell för beräkning av 
samhällsekonomiska effekter av cykelinvesteringar, 
Cykalk. 

med buss 
Koll Framåt – nationellt handlingsprogram för kollek-
tivtrafikens långsiktiga utveckling – är en viktig ut-
gångspunkt i Vägverkets och Banverkets arbete med att 

stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft. Branschen 
har genom aktörerna Svensk kollektivtrafik, Sveriges 
kommuner och landsting, Bussbranschens riksförbund, 
Tågoperatörerna samt Taxiförbundet startat ett gemen- 
samt projekt med målet att fördubbla kollektivtrafik-
resandet till 2020. Genom projektet tar aktörerna hand 
om sina åtaganden i Koll Framåt. 

En central del av branschens arbete har varit att ta 
fram ett förslag till ny ”affärsmodell” för att utveckla 
och styra kollektivtrafiken i Sverige mot fördubblings-
målet. En annan del är att skapa en plattform för ett 
kunskapslyft och en kompetenshöjning inom branschen.  
Kunskapslyftet ska fungera som den naturliga kopp-
lingen mellan akademin, branschen och den fortsatta 
forskningen om kollektivtrafik. Syftet är att öka kom-
petensen och säkerställa att man går från en produk-
tionskultur till en servicekultur. Projektet kommer att 
genomföras inom ramen för forskningsprogrammet 
Framtidens personresor, som Vägverket, Banverket och 
Vinnova driver gemensamt. Ett viktigt samarbetspro-
jekt därutöver är det som benämns R36 och som be-
drivs i Värmland, där syftet är att integrera forskning 
direkt i verksamheten. 

Vägverket har under året arbetat med åtgärder för att 
förbättra infrastrukturen för kollektivtrafiken. En stor 
del av insatserna har varit hållplatsåtgärder för att göra 
dessa användbara för personer med funktionsnedsätt-
ningar, men åtgärderna har också gällt att öka säkerhe-
ten och attraktiviteten. Dessutom har ett antal åtgärder 
gjorts på parkeringar, signalsystem och körfält. Resti-
den för kollektivtrafikresor har minskat på de platser 
där åtgärder har gjorts på vägar och i signalsystem.
En attraktiv kollektivtrafik kräver att det finns funge-
rande system för planering, bokning, betalning av 
resor samt störningsinformation. Under året har vi 
deltagit i utvecklingen av ett nationellt gränssnitt 
för en trafikslagsövergripande reseplanerare, utökad 
funktionalitet i resplaneraren Resrobot samt utveck-
ling av system för trafikledningssamverkan för att öka 
tryggheten vid trafikstörningar och brutna anslut-
ningar mellan tåg och buss.
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Att sätta resenären i fokus genom utvecklad upp-
följning är högt prioriterat och vi stödjer därför ut-
vecklingen av kollektivtrafikbarometern som mäter 
kundnöjdheten. Totalt sett visar uppföljningar att 
kundnöjdheten stiger.

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och Väg- 
verket ska bidra till att den är av god kvalitet. I dag 
finns det inte en gemensam syn över landet på kvali-
tetsnivåer, exempelvis på när färdtjänst ska erbjudas. 
Detta varierar eftersom varje kommun ensam eller 
gemensamt med andra kommuner i ett län bestämmer  
reglerna för vilka som ska erbjudas färdtjänst. Väg-
verket har därför på olika sätt gjort insatser för att 
aktörer och intressenter på sikt ska enas kring lägsta 
nivåer för olika faktorer som kan utgöra en definition 
av begreppet god kvalitet. Vi har också gjort insatser 
för ökad säkerhet och minskad miljöpåverkan genom  
att bekosta tre bedömningar av upphandlingar enligt 
Q III-modellen7. I samarbete med Handikappförbun-
dens samarbetsorgan i Skåne har vi tagit fram ett 
studiematerial om bemötande som riktar sig till förare 
inom färdtjänsten.

 

Ett jämställt vägtransportsystem

Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transport-
politiken medverkar till ett jämställt samhälle.
 

 
Från och med år 2009 bedömer Vägverket hur arbets-
formerna och genomförandet av jämställdhetsarbetet 
i verksamheten medverkar till ett jämställt transport-
system och därmed ökad jämställdhet i samhället. 
Strategin som används är jämställdhetsintegrering, 
det vill säga att jämställdhetsperspektivet ska finnas i 
all verksamhet i Vägverket. 

Mäns och kvinnors resmönster är en återspegling av 
könsmönstren i samhället, med hundraåriga, kanske 
tusenåriga traditioner, och de förändras endast lång-
samt. Män och kvinnor har olika roller och befinner 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 kollektivtrafik för sitt resande.

På kort sikt anpassas vägtransportsystemet efter 
medborgarnas och näringslivets nuvarande krav och 
behov. Det finns dock en risk att detta kan leda till att 
könsmönster konserveras i dagens samhälle, med fort-
satt bristande jämställdhet som följd. Jämställdhets-
arbetet bör bedrivas på både kort och lång sikt. Därför 
behöver samtliga organisationer som har beröring 

med transportsystemet aktivt arbeta med jämställd-
hetsintegrering. Det ökar våra möjligheter att utforma 
ett vägtransportsystem som fungerar väl för både män 
och kvinnor.

De organisatoriska könsmönstren skiljer sig inte 
på ett avgörande sätt mellan olika aktörer inom väg-
transportsektorn. Vi utgår därför från att informationen 
från Vägverket kan användas för att generalisera till-
ståndet inom sektorn i stort, eftersom det saknas data 
från flera viktiga aktörer.

måluppfyllelse föR RepResentation av 
olika kön i vägveRkets ledningsgRuppeR 
För att driva på utvecklingen inom jämställdhetsom-
rådet har Vägverket ett långsiktigt mål till 2010 som 
anges i regleringsbrevet.

Inget kön i Vägverkets ledningsgrupper ska ha en represen-
tation som understiger 40 procent senast 2010.
 

  Målet bedöms ej bli uppfyllt.

En demokratisk och grundläggande förutsättning är 
att lika många män som kvinnor deltar i beslut om 
vägtransportsystemets utformning och funktion. För 
att nå jämställdhet i ledningsgrupper måste könsför-
delningen tas i beaktande vid tillsättning av de chefer 
som kommer att ingå i gruppen.

Senast år 2010 ska inget kön ha en representation 
som understiger 40 procent i ledningsgrupper. Väg-
verket mäter andelen jämställda ledningsgrupper på 
nivån närmast under generaldirektören, av dessa har 
en av åtta, det vill säga 12 procent, en jämställd fördel-
ning mellan kvinnor och män. Det långsiktiga målet 
bedöms att inte vara uppfyllt. [Fig. 23]

Antalet ledningsgrupper som mätts under åren har 
minskat beroende på en omorganisation 2008 då  

1. Flere cyklar på sikker vej i staten, Transport- og energiministeriets  
 cykelstrategi, maj 2007.
2. Evaluering af Odense – Danmarks nationale Cykelby, Odense  
 Kommune.
3. Samspel mellan cykelorganisationer och myndigheter i några  
 europeiska länder, Krister Spolander, 2010.
4. All-Cause Mortality Associated with Physical Activity During  
 Leisure Time, Work, Sports, and Cycling to Work.
5. World Health Organization.
6. Forskningsprojekt Resande, Research, Resultat.
7.  Q III är en modell för bedömning av upphandlingar som omfattar  
 delarna miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

[FIG. 23]  RepReSenTATIon I leDnInGSGRuppeR

 2005 2006 2007 2008 2009

Antal jämställda ledningsgrupper på  
nivån närmast under generaldirektören 6 6 7 3 1

Andel jämställda ledningsgrupper på  
nivån närmast under generaldirektören 40 40 47 33 12
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Vägverkets regionala ledningsgrupper inte längre 
befann sig organisatoriskt närmast under general-
direktören och Trafikregistret flyttades till Transports-
styrelsen. Vägverket Produktion och Vägverket Konsult 
privatiserades året därpå. Om de regionala lednings-
grupperna inkluderas i mätningen är 33 procent av 
ledningsgrupperna jämställda.  Av regionernas led-
ningsgrupper är 57 procent jämställda och Vägverkets 
direktion1 består av fyra kvinnor och sex män.

aRbetsfoRmeR
Vägverket har uppfattningen att arbetsformerna är de 
grundläggande förutsättningarna i verksamheten som 
krävs för att bedriva jämställdhetsarbete. Det innebär 
att medarbetarna ska ha kunskap om jämställdhet och 
genus samt att det ska vara en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i beslutande grupper och arbetsgrup-
per, i myndighetens interna arbete och inom myndig-
hetens olika verksamhetsområden. 

Jämix2 är ett index som utgörs av nio nyckeltal som 
är indikatorer på centrala aspekter av jämställdheten 
i organisationen. År 2008 deltog 176 organisationer 
i mätningen; medianvärdet för statliga myndigheter 
var 129 poäng och Vägverket fick 133.3 Ett av nyckel-
talen visar att av alla yrkesgrupper på Vägverket har 
11 procent en jämn könsfördelning, det vill säga inget 
kön är färre än 40 procent av de anställda. Median-
värdet för statliga myndigheter är 23 procent. Detta 
påverkar även könsfördelningen i projektgrupper i 
verksamheten, eftersom deltagarna väljs utifrån sitt 
kompetensområde. Av Vägverkets mätning framgår att 
av de grupper som arbetar med verksamhetsplanering, 
strategisk planering och andra typer av långsiktig 
planering har 70 procent en jämställd fördelning mel-
lan kvinnor och män. Att betecknas som expert inom 
ett yrkesområde påverkar karriärmöjligheter, men det 
påverkar även i hur stor utsträckning man kan delta 
i utformning och förvaltning av transportsystemet. 
Fördelningen mellan tillsvidareanställda kvinnor och 
män som klassas som experter skiljer sig åt. Vägverket 
har ett index på 0,87 (vid värde 1 är fördelningen mel-
lan kvinnor och män jämn); medianen för statliga myn-
digheter är 0,79. 

I Vägverkets styrelse ingår sju personer, varav fyra 
kvinnor och tre män. Vägverkets högsta ledningsgrupp, 
direktionen, består av tio personer, varav fyra kvinnor 
och sex män. År 2002 var en fjärdedel av personerna i 
direktionen kvinnor. I styrelsen har andelen kvinnor 
varit i stort sett oförändrad. Vägverket hade under 
andra halvåret 2009 en kvinna som generaldirektör, 
men i övriga nordiska länder är generaldirektörerna 
män.

Finlands motsvarighet till Vägverket (Tiehallinto) 
har en styrelse med sju personer, fyra kvinnor och tre 
män. Övriga nordiska länder har ingen styrelse. Hög-
sta ledningsgruppen i Danmark består av fyra perso-
ner, en kvinna och tre män, i Finland åtta personer, en 
kvinna och sju män samt Norge sju personer, tre kvin-
nor och fyra män.

Av samtliga chefer i Vägverket är 33 (37) procent  
kvinnor och 67 procent män.

Vägverket har ett mått, ett jämställdhetsindex, som 
beräknas utifrån att andelen chefer som är kvinnor 
ska vara lika stor som andelen medarbetare som är 
kvinnor. Målvärdet är 1. Vägverkets index ökade från 
0,7 (2008) till 0,9 (2009). En kartläggning av könsför-
delningen bland projektledare för investeringsobjekt 
visar att 28 (24) procent av projektledarna är kvinnor.

Den planerade kompetensutvecklingen där chefer 
och medarbetare gör en genomlysning och jämställd-
hetsintegrering av egen verksamhet har till viss del 
fått stå tillbaka på grund av den kommande nedlägg-
ningen av Vägverket. Totalt har 72 procent av  Väg-
verkets personal genomfört den datorbaserade utbild-
ningen jämställdhet och genus.  

genomföRande 
Vägverket beaktar genomförandet av jämställdhets-
arbetet i verksamheten genom att 

• jämställdhet och genus integreras i lednings- 
systemet

• individbaserad statistik redovisas och analyseras 
på kön

• olika kundgruppers upplevda möjligheter att  
påverka transportsystemets utformning och för- 
valtning mäts

• andel verksamheter som jämställdhetsintegrerats 
mäts 

• det finns en samordnande stödfunktion för arbetet 
med jämställdhetsintegrering i verksamheten.

Resultatet av att jämställdhet beaktas i verksamheten 
är att de tjänster och den service som erbjuds med-
borgarna är lika tillgängliga, har lika hög kvalitet och 
är lika väl anpassade för alla, oavsett kön. Detta mäts 
genom att vi analyserar samtliga individbaserade mått 
ur ett jämställdhetsperspektiv eller analyserar skillna-
der och likheter mellan kvinnor och män. 

Jämställdhetsarbetet måste bedrivas på olika fron-
ter och olika nivåer i myndighetens verksamhet.

Vi fortsätter arbetet med att kartlägga och utveckla 
Vägverkets verksamhet. Under året har vi tagit fram 
tre rapporter, där en beskriver skillnader och likheter 
mellan mäns och kvinnors åsikter vad gäller informa-
tion och påverkan vid vägbyggen med hjälp av intervju- 
baserade enkäter. Underlaget baseras på Vägverkets 
kundundersökningar från 2000–2009. En rapport om 
könsuppdelad statistik på Vägverkets externa och in-
terna hemsida visar att mycket återstår att göra i verk-
samheten för att all statistik ska vara redovisad och 
analyserad på kön. Även en rapport om könsuppdelad 
statistik i Vägverkets publikationer visar att endast en 
liten del av den statistik som finns tillgänglig är upp-
delad och analyserad på kön.

Rapporten om allmänhetens medverkan vid ny- och 
ombyggnad ska tillsammans med en forskningsrapport4 
utgöra underlag för att förbättra samrådsprocessen vid 
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ny- och ombyggnad av väg. Resultatet av rapporten  
visar att natur- och miljöfrågor tas upp av både kvinnor 
och män, att trafiksäkerhet också är en fråga för 
både kvinnor och män och att frågor som oftare tas 
upp av män är ekonomi, tekniska fakta om vägen och 
framkomlighet. Markägarfrågor är ett manligt tema.  
Expertgruppen domineras i regel också av män. Män 
dominerar mötesinteraktionen genom att yttra sig fler 
gånger och prata längre. 

Inom samtliga avdelningar beaktas fördelning av 
kvinnor och män i styrgrupper med mera inom olika 
uppdrag. För att få en så jämn representation som 
möjligt i Vägverkets externa grupper och råd, ber vi 
att berörd organisation eller myndighet föreslår både 
en kvinna och en man som kan delta. I riktlinjerna för 
drift och underhåll säkerställs ett jämställdhetspers-
pektiv för att uppnå en bättre dialog med medbor-
garna. Resultat från kundundersökningar visar att 
kvinnor i högre grad än män efterfrågar trygghetsåt-
gärder såsom sanering av klotter i gångtunnlar och 
röjning av sly kring busshållplatser och gångvägar. 
Detta beaktas i verksamheten. Jämställdhet har sär-
skilt uppmärksammats i överenskommelser om lång-
siktigt hållbar samhällsutveckling som Vägverket har 
tecknat med flera kommuner.

I ett vägbyggnadsprojekt har Vägverket anlitat en 
jämställdhetskonsult för att säkerställa att jämställd-
het kommer att finnas med som ett särskilt kompetens-
område i projektets alla steg. 

Vägverket har i sin gemensamma styrande modell 
för projektarbete angett att ”Styrgruppen skall vara 
jämställd med minst 60/40 könsfördelning”. Vi har 
också säkerställt i en rutin i ledningssystemet att alla 
kundundersökningar ska presenteras och analyseras 
fördelat på kön. I samband med att Vägverkets orga-
nisation har ändrats har arbete pågått för att säker-
ställa jämställdhet i ledningssystemet. Bland annat 
pågår utveckling av mål, mått och indikatorer samt 
tillståndsmått för ett jämställt transportsystem för 
bättre målstyrning.

Vägsektorns utbildningscentrum (VUC) har under 
året påbörjat en jämställdhetsintegrering i delar av 
den egna verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta 

med att resultaten följs upp och implementeras i verk-
samheten samt att kunskapen sprids i organisationen.

För att bedöma graden av jämställdhetsintegrering  
i organisationen används modellen ”Trappan”5. 
Modellen omfattar både strategiska och operativa  
steg i arbetet med jämställdhetsintegrering. [Fig. 24]

Vi gör bedömningen att arbetsformer motsvarar 
trappsteg 1, 2 samt del av trappsteg 3. Genomförandet 
internt i verksamheten sker på del av trappsteg 3 samt 
4, 5 och 6. Resultatet av den integrerade verksamheten 
blir synligt på steg 7 och 8. Vi bedömer att det långsik-
tiga arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighe-
ten har utvecklats positivt under 2009:

• De grundläggande kunskaperna om jämställdhets-
målet och jämställdhetsintegrering har ökat genom 
datorbaserad utbildning, samt seminarier och integ-
rering av jämställdhetsperspektivet i kundarbetet.

• Det finns en organiserad samordningsfunktion för 
jämställdhetsarbetet med syftet att vara en stöd-
funktion i verksamheten. 

• Arbete med att säkerställa jämställdhetsintegrering 
i ledningssystemet fortgår. 

Sammantaget innebär detta att Vägverkets organisa-
tion befinner sig på det tredje steget på trappan. Det 
finns dock några få områden som genomfört en genom-
lysning av delar av sin verksamhet och därför kommit 
längre upp på trappan.

1. Direktionen stödjer generaldirektören i styrningen av Vägverket  
 och hanterar frågor av strategisk vikt för verket.
2. Andel yrkesgrupper med könsfördelning 60 – 40 procent, andel  
 kvinnor i högsta ledningsgruppen, andel chefer som är kvinnor i  
 förhållande till andel anställda kvinnor, skillnad mellan kvinnors  
 och mäns löner, skillnad i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män,  
 genomsnittligt uttag av föräldradagar av män som tagit ut föräldra- 
 dagar, skillnad i sysselsättningsgrad, skillnad i andel tillsvidare- 
 anställda, jämställdhetsarbete (antal  ja av 16 frågor).
3. Mätningen av 2008 års Jämix.
4. VTI/WSP kvinnor och män i samrådsprocessen.
5. JämStöd, Sou 2007:15.
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[FIG. 24]  TRAppAn



30

HÄNSYNSMÅL  SÄKERHET,  
MILJÖ OCH HÄLSA

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt. Det 
ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad 
hälsa uppnås. 
 

De tidigare delmålen för trafiksäkerhet och miljö har i 
de nya transportpolitiska målen ersatts av ett gemen-
samt hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. (Mål 
för framtidens resor och transporter, prop. 2008/09:93)

Hänsynsmålet är jämbördigt med funktionsmålet 
och sätter den ram som tillgängligheten ska åstad- 
kommas inom. Hälsobegreppet poängteras tydligt i 
hänsynsmålet och innebär såväl hälsa relaterat till 
trafiksäkerhet och miljöpåverkan från exempelvis  
buller och luftkvalitet som hälsa genom fysisk akti-
vitet. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i all 
verksamhet och inom ramen för hänsynsmålet ska 
man genom arbetsformer, genomförande och resultat 
bidra till ett jämställt samhälle.        

 

Säkerhet
 
Etappmålet är att antalet omkomna halveras och antalet all- 
varligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 
2020. Särskilt bör åtgärder som syftar till att förbättra barns 
trafiksäkerhet prioriteras. 
 

För att effektivisera trafiksäkerhetsarbetet så att 
Nollvisionen kan förverkligas beslutade riksdagen 

våren 2009 om nya etappmål och ett mera systematiskt 
arbetssätt med prioriterade insatsområden. Det nya 
etappmålet om en halvering av antalet dödade mellan 
år 2007 och år 2020 motsvarar högst 220 dödade år 
2020. Motsvarande etappmål för antalet allvarligt 
skadade är en minskning med 25 procent. 

omkomna ocH allvaRligt skadade  
i vägtRafiken
Under 2009 beräknas 355 personer ha omkommit i väg-
trafiken. Det innebär en minskning med 42 omkomna 
jämfört med 2008 (397) och ligger väl under önskvärd 
utvecklingen för att nå etappmålet 2020. [Fig. 25]

I och med riksdagens beslut om ett nytt etappmål 
har en definition och ett kvantifierat mål för antalet 
allvarligt skadade fastställts. Detta har möjliggjorts av 
att riksdagen antagit den av  Vägverket föreslagna de-
finitionen på allvarlig skada: ”En person som fått be-
stående men motsvarande en medicinsk invaliditet på 
mer än en procent ska klassas som allvarligt skadad”. 
Innan måttet ”allvarlig skada” kan börja redovisas 
behövs viss utveckling av metoder. Transportstyrelsen 
ansvarar för att utveckla detta mått.

Omkomna efter väghållare
Under 2009 beräknas 273 (300) personer ha dödats på 
det statliga vägnätet, 73 (84) på det kommunala och 
9 (13) på det enskilda vägnätet. Under den senaste 
tioårsperioden har antalet dödade på statliga vägar 
minskat med cirka 35 procent och på det kommunala 
vägnätet med cirka 40 procent. [Fig. 26]

[FIG. 25]  AnTAl oMkoMnA I VäGTRAFIken 1996–2009,
 exkluSIVe SJukDoM 

[FIG. 26]  AnTAl DöDADe I VäGTRAFIken eFTeR VäGhållARe, 
 2000–2009, exkluSIVe SJukDoM
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analys av utfallet av antalet omkomna
Under 2009 har antalet omkomna minskat med cirka 
11 procent jämfört med 2008. Minskningen gäller  
nästan alla olyckstyper, trafikantkategorier och åldrar 
och är således inte beroende av någon enskild faktor. 

Rådande lågkonjunktur och därmed ändrade res-
mönster samt minskad lastbilstrafik bedöms vara en 
viktig förklaring till den kraftiga minskningen av an-
talet dödade jämfört med 2008 års utfall. Även i flera 
andra länder har antalet trafikdödade minskat under 
2009, enligt preliminär statistik. Andra faktorer som 
bidrar är lägre genomsnittlig reshastighet, ökad andel 
mötesseparerad väg och säkrare bilar. 

Den ekonomiska konjunkturen är av stor betydelse 
för den sammanlagda körsträckan och ändrade res-

mönster med färre högriskgrupper i trafiken. Den 
upp- och nedgång i ekonomin som varit gällande under 
2007 respektive 2008 och 2009 har också avspeglats i 
antalet dödade. 

Vägverket har de senaste åren tagit fram en prognos- 
modell som beskriver antalet omkomna i förhållande 
till trafikmängd, baserad på utvecklingen sedan 70-talet. 
I detta tidsperspektiv framkommer en trappstegsfor-
mad nedåtgående kurva för antalet dödade. Antalet 
har minskat med i medeltal 3 procent per år, trots att 
trafikarbetet har ökat konstant med i medeltal 1,5 
procent per år (inkluderat i prognosmodellen). Model-
len påverkas endast svagt av ekonomins upp- och ned-
gång. Skillnaden mellan modell och utfall kan därför 
ses som inverkan av konjunktur. [Fig. 27]

[FIG. 27]  pRoGnoSMoDell SAMT uTFAll – AnTAleT DöDADe
 SuMMeRInG AV AllA DelMoDelleR FöR DöDA SAMT JäMFöRelSe MeD uTFAll, 1970–2009
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Internationell utblick
Tillgänglig statistik visar att antalet omkomna mins-
kat i de flesta europeiska länder under 2009 jämfört 
med 2008 med undantag av Frankrike och Nederlän-
derna. Även i många andra delar av världen har antalet 
omkomna i trafiken minskat. Ett land som tydligt går 
mot strömmen är Australien där antalet omkomna ökat 
med cirka 10 procent. 

Antalet dödade per 100 000 invånare 2009 uppgick 
till 3,8. Under 2008 var genomsnittet för de 15 gamla 
EU-länderna 6,7 och för hela EU 7,8. [Fig. 28]

Antalet omkomna har enligt preliminära uppgifter 
minskat i alla de nordiska länderna under 2009. Minsk- 
ningstakten har de senaste två åren varit större i  
Sverige än i övriga nordiska länder. Antalet omkomna  
i Sverige närmar sig nivåerna i Finland och Danmark.

svåRt skadade
Under 2009 beräknas antalet svårt skadade uppgå till 
cirka 3 525 (3 657). [Fig. 29]

Det finns ett betydande bortfall i den officiella väg-
trafikolycksstatistiken för antalet svårt skadade. En-
ligt Socialstyrelsens patientstatistik skadas årligen 
cirka 11 000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus. 
Patientskadestatistiken är dock inte tillräckligt detal-
jerad för att kunna utgöra källa till den officiella väg-
trafikolycksstatistiken.

Ett arbete pågår för att komplettera polisens upp-
gifter i olycksdatabasen Strada med sjukvårdens. 
Vid utgången av 2008 registrerade cirka 75 procent 
av landets akutsjukhus vägtrafikskador i Strada. När 
samtliga akutsjukhus rapporterar kommer det att 
medföra en betydande kvalitetshöjning av den offi-
ciella statistiken. 

säkeRHetsRelateRade tillstånd ocH  
åtgäRdeR 2009
Det nya mera systematiska arbetssättet för att uppnå 
etappmålet om högst 220 dödade år 2020 bygger på att 
alla som vill bidra till ökad trafiksäkerhet gör insatser 
och sätter mätbara mål. Det mer åtgärdsnära arbets-
sättet har delats in i 13 åtgärdsområden som bedöms 
viktiga för att målet ska kunna uppnås. Vi redovisar 
här endast de områden som i nuläget mäts och har 
kända effektsamband.  

Sammanlagda effekter av trafiksäkerhetsåtgärder 
på det statliga vägnätet
De åtgärder som genomförts på det statliga vägnätet 
under 2009 beräknas medföra 16 färre omkomna.

Under 2009 har Vägverket infört ändrade hastighets-
gränser på 1 700 mil väg. Hastigheten anpassas efter 
hur säker vägen är. Målet är främst att hitta en balans 
mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet 
och positiv regional utveckling. Totalt har hastighets-
gränserna sänkts på 1 540 mil väg, samtidigt som 170 
mil väg har fått högre gällande hastighetsgräns. Sam-
mantaget medför det en årlig effekt på 11 färre dödade.

Ytterligare åtgärder som Vägverket genomfört för  
att öka trafiksäkerheten på det statliga vägnätet är 
främst mötesseparering med mitträcken, räffling av 
mittlinje och uppsättning av trafiksäkerhetskameror 
för automatisk hastighetsövervakning (ATK). Cirka  
20 mil mötesseparerad väg har tillkommit under året, 
varav 2 mil motorväg. Drygt 90 mil har försetts med 
mitträffling och 25 mil väg har försetts med trafiksäker- 
hetskameror. Utöver detta har vissa korsningar och 
sidoområden åtgärdats. Sammantaget medför dessa 
åtgärder en årlig effekt på fem färre dödade. 

Vid utgången av 2009 fanns det totalt cirka 420 mil 
mötesseparerad väg och 295 mil med automatisk has-
tighetsövervakning. På dessa vägar sker 52 (51) procent 
av trafikarbetet på det statliga vägnätet. [Fig. 30]

Av trafikarbetet på vägar med hastighetsgräns över 
80 km/tim skedde 65 (53) procent på mötesseparerade 
vägar vid utgången av 2009. Den kraftiga höjningen 
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[FIG. 28]  InTeRnATIonell JäMFöRelSe, oMkoMnA 08/09*
 TRAFIkDöDADe peR 100 000 InneVånARe ( SVeRIGe 2009,  
 öVRIGA länDeR åR 2008)

[FIG. 29]  AnTAl SVåRT SkADADe I VäGTRAFIken, 2000 –2009 
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[FIG. 30]  AnTAl MIl VäG VID åReTS SluT MeD MöTeSSepAReRInG, MITTRäFFlInG och ATk 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2+1-väg 18 45 68 95 113 130 151 177 195 212

Motorväg 149 151 153 158 160 170 174 181 186 188

Övrig mötesseparering 21 21 22 22 23 24 24 25 20 20

Mötesseparering total 188 217 243 275 296 324 349 383 401 420

Mitträffling 0 0 0 0 0 25 124 250 334 425

ATK 1 23 27 59 95 95 190 244 270 295
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beror till stor del på att många 90-vägar har fått sänkt 
hastighetsgräns till 80 km/tim vid hastighetsöversynen 
under 2009. Målet i arbetet med nytt etappmål är att 
fram till 2020 öka detta mått till 75 procent. [Fig. 31]

måluppfyllelse gällande antalet dödade  
i vägtRafikolyckoR

I vägtrafiksektorn i övrigt, där Vägverket har ett sektorsansvar 
ska åtgärder vidtas utöver åtgärder på statliga vägar, så att an-
talet dödade i vägtrafikolyckor under 2009 minskar med minst 
20 personer jämfört med 2008. 

Det är mycket svårt att bedöma vilka effekter enskilda 
aktörers åtgärder genererar under ett enskilt år. För 
tillståndsmått (till exempel användning av bilbälte 
och cykelhjälm) finns däremot i högre utsträckning 
kända samband mellan utfall och effekt på antalet 
omkomna. Det går att visa på den teoretiska effekten 
av olika typer av åtgärder med hjälp av mätningar av 
förändringar av olika tillstånd och kunskap om effekt-
samband. 

  Delar av målet har uppfyllts.   

Åtgärder utöver de på det statliga vägnätet under 2009 
beräknas årligen medföra 15 färre dödade och cirka 70 
svårt skadade. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

I figuren på nästa sida redovisas antalet sparade  
liv per åtgärdsområde. Vi redovisar endast de åtgärds-
områden som bedöms vara möjliga att analysera i 
nuläget. [Fig. 32]

åtgäRdeR ocH tillstånd
Kommunalt vägnät
Det finns ingen samlad bild över hur stor andel av 
trafiken som sker på säkra gator och vägar på det kom-
munala vägnätet eller över hur många kommunala 
åtgärder som har genomförts. Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) har börjat kartlägga genomförda 
åtgärder. I arbetet med etappmål 2020 finns två indika-
torer utpekade: säkra passager över kommunala gator 
för oskyddade trafikanter samt andel säkrade kors-
ningar. 

Kommunernas systematiska arbete med fysiska 
åtgärder i gatumiljön har i hög grad bidragit till ökad 
säkerhet för oskyddade trafikanter. 

I enlighet med den pågående hastighetsgränsöver-
synen planerar fyra av tio kommuner att införa nya 
hastighetsgränser – helt eller delvis – i sin huvudort 
under 2009 och 2010.

Bältesanvändning
År 2009 använde 96 (95) procent av personbilsförarna 
och 96 (95) procent av passagerarna i framsätet bil-
bälte. Den förbättrade bältesanvändningen beräknas 
medföra fyra färre dödade per år. 

Under senaste tioårsperioden har bältesanvänd-
ningen ökat med 6 procentenheter bland förare och 
med 4 procentenheter bland framsätespassagerare.  
I tätortstrafik var bilbältesanvändningen bland förare 
och framsätespassagerare cirka 91 (90) procent hösten 
2009. 

Bältesanvändningen skiljer sig åt mellan kvinnor 
och män. I åldersgruppen 18–25 år är bältesanvänd-
ningen bland kvinnor cirka 5 procentenheter högre än 
för männen. Skillnaden minskar med ökad ålder. 

Bältesanvändningen bland taxiförare var 93 (91) 
procent under 2009. Bältesanvändningen bland förare 
i tunga lastbilar mättes inte i de ordinarie mätningarna  
2005–2006. År 2009 var det 48 (45) procent av förarna i 
tunga lastbilar med släp som använde bälte. Bältesan-
vändningen i buss och bland passagerare i yrkestrafik 
har inte kunnat mätas. [Fig. 33]

Satsningen för att öka användningen av bilbälte 
har fortsatt i ett samarbete mellan Vägverket, Polisen 
och Nationalförening för trafiksäkerhetens främjande 
(NTF). Polisens övervakning har kompletterats med 
informationsinsatser på nationell, regional och lokal 
nivå. Arbetet är inriktat på förargrupper där det finns 
stor förbättringspotential – unga förare och yrkes-
förare – samt på tätortstrafik.

Målet för år 2020 är att 99 procent ska använda bälte 
i personbilar. Den uppmätta bältesvändningen år 2009 
är i stort sett i nivå med den utveckling som behövs för 
att nå målet. Om målet uppnås beräknas cirka 40 liv 
räddas årligen, jämfört med utgångsläget 2007.

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa
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[FIG. 32]  beRäknAT AnTAl FäRRe DöDADe I VäGTRAFIken GenoM olIkA åTGäRDeR och TIllSTånDSFöRänDRInGAR uTöVeR 
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[FIG. 33]  bälTeSAnVänDnInG, pRocenT 
Hastighetsöverträdelser
Inga mätningar av nivån för hastighetsöverträdelser 
har genomförts sedan år 2004. Under 2007 togs ett has-
tighetsindex fram som endast speglar hur hastigheten 
har förändrats. Detta hastighetsindex bygger på data 
från 83 fasta räknepunkter från och med 1997, som 
dock inte är representativa för hela vägnätet. 

Medelhastigheten på statliga vägar beräknas ha 
minskat med 0,5 procentenheter för de vägar där has-
tighetsgränsen inte ändrats under 2008–2009 jämfört 
med 2008, vilket motsvarar fem färre dödade. Medel-
hastigheten har under de senaste fyra åren minskat 
med i genomsnitt 0,5 procentenheter. Andelen person-
bilar som har kört fortare än skyltad hastighet totalt 
sett har under motsvarande period minskat med i 
genomsnitt drygt 2 procentenheter per år. Hastighets-
gränsöversynen har inneburit att hastighetsgräns-
överskridandena på de vägar som sänkts har ökat med 
cirka 20 procent. [Fig. 34]

Rikspolisstyrelsen och Vägverket samarbetar i pro-
jektet  Automatisk trafiksäkerhetskontroll med kamera 
(ATK). Under 2009 har utbyggnaden fortsatt i ungefär 
samma utsträckning som föregående år, det vill säga 
cirka 25 mil väg har försetts med kameror. 
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Målet för år 2020 är att 80 procent av trafiken ska ske 
inom hastighetsgränserna (gäller både det statliga och 
kommunala vägnätet). Om målet uppnås beräknas mer 
än 100 liv räddas varje år. Vägverket planerar tre riks-
övergripande mätningar fram till år 2020 (den första 
år 2011) för att följa utvecklingen.

Alkohol i trafiken
Resultat från Vägverkets djupstudier 2008 visar att  
21 procent av de omkomna personbilsförarna hade 
alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri (0,2 pro-
mille), vilket är 3 procentenheter färre än föregående 
år. Sedan 2003 har andelen rattfulla minskat. I abso-
luta tal omkom 37 rattfulla förare under 2008. Det är 
en minskning med 44 procent från 2003, då 66 rattfulla 
personbilsförare omkom. [Fig. 35]

Under 2009 har polisen fortsatt att genomföra ett 
stort antal utandningsprov, 2,6 miljoner. Antalet alko-
holutandningsprov har mer än fördubblats under se-
naste tioårsperioden. Andelen positiva prov har mins-
kat med från 1,3 procent 2000 till 0,8 procent 2009. Hur 
stor andel av utandningsproven som är positiva beror 
till stor del på var och när polisen genomför sina kon-
troller. Om kontrollen ska genomföras i ett mer brotts-
förebyggande syfte är det viktigt att ett stort antal 
trafikanter ser att Polisen gör kontroller. Kontrollen 
ska alltså genomföras på en plats och vid en tid där det 
passerar mycket fordon. Är avsikten å andra sidan att 
upptäcka fler brott kan det vara mer lämpligt att välja 
en annan plats och tidpunkt för en kontroll. [Fig. 36]

Antalet anmälda rattfylleribrott 2009 var 29 877  
(31 114). Av dessa var 12 075 (12 269) drograttfylleri-
brott. Antalet rattfylleribrott ger dock ingen bra bild 
över alkohol- och drogproblemet i vägtrafiken, efter-
som utfallet påverkas av hur många kontroller polisen 
gör. Cirka 90 procent av dem som lagförs för rattfylleri 
är män. [Fig. 37]

Vägverket har under 2009 fortsatt att arbeta för att 
företag, kommuner, landsting och övriga statliga myn-
digheter ska införa alkolås eller motsvarande teknik 
i sina fordon. Vi arbetar också med att stödja utveck-
lingen av användarvänliga och fordonsintegrerade 
lösningar av alkolåssystem, bland annat genom Skylt-
fonden och forskningsprogrammet Intelligent Vehicle 
Safety Systems (IVSS).  
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[FIG. 34]  AnDel TRAFIkARbeTe öVeR hASTIGheTSGRänS SAMT 
 MeDelhASTIGheT, InDex 1996=1 
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[FIG. 35]  AnTAl och AnDel AlkoholpåVeRkADe DöDADe peR-
 SonbIlSFöRARe (Alkohol > 0,2 pRoMIlle), 1999 – 2008

[FIG. 37]  AnTAl AnMälDA RATTFylleRIbRoTT

 2005 2006 2007 2008 2009

Rattfylleribrott 23 225 27 375 29 362 31 114 29 877

varav drogfylleribrott 7 416 9 955 11 240 12 269 12 075
 
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

[FIG. 36]  AlkoholuTAnDnInGSpRoV, MIlJoneR, 1999–2008 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Totalt 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6 2,6 2,6

Andel positiva, % 1,3  1,4  1,4  1,3  1,2  1,2  0,9  0,8  0,8  0,8 
 
Källa: Rikspolisstyrelsen (RPS).

Målet för år 2020 är att 99,9 procent av förarna ska 
vara nyktra. Om målet uppnås beräknas cirka 30 liv 
räddas varje år, jämfört med utgångsläget 2007. Under 
2007 genomfördes en stickprovsmätning som indike-
rar att 99,76 procent av trafiken sker nyktert. En ny 
mätmetod håller nu på att utvecklas. Under tiden kom-
mer utvecklingen av nykterhet i trafik att följas genom 
andelen alkoholpåverkade dödade personbilsförare.
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Cykelhjälmsanvändning
Av cyklisterna var det 27 (28) procent som använde 
cykelhjälm 2009. Cykelhjälmsanvändningen har ökat 
med 11 procentenheter under senaste tioårsperioden. 

Yngre barn som cyklar inom bostadsområden har 
använt cykelhjälm i mycket högre grad sedan lagen 
om cykelhjälm för barn trädde i kraft 2005. Bland barn 
som cyklar till skolan har lagen inte haft lika stor ef-
fekt. Användningsandelen är signifikant högre bland 
flickor i låg- och mellanstadiet än bland pojkar. För 
högstadiet gäller det omvända förhållande, det vill 
säga att andelen som använder cykelhjälm är högre 
bland pojkar.

Äldre kvinnliga cyklister har nästan dubbelt så hög 
hjälmanvändning som äldre manliga cyklister. Även 
bland kvinnor som cyklar till och från arbetet är det 
större andel som använder hjälm. [Fig. 38]

Målet för år 2020 är att 70 procent av cyklisterna 
ska använda hjälm. Den uppmätta hjälmanvändningen 
2009 ligger 4 procentenheter lägre än den utveckling 
som behövs för att nå målet. Om målet uppnås beräk-
nas cirka 10 liv räddas varje år och antalet allvarliga 
skallskador minska kraftigt, jämfört med utgångsåret 
2007. Det bedöms vara möjligt att nå det målet enbart 
om det blir lag på cykelhjälm. Utan lagstiftning måste 
målnivån sänkas till 35 procent. [Fig. 39]

Fordon
Cirka 94 procent av alla nya personbilar som säljs i 
Sverige är av modeller som har testats av det euro-
peiska krockprovningsprogrammet Euro NCAP. Näs-
tan tre fjärdedelar av de bilar som såldes 2009 var av 
modeller som fick högsta betyg. Utbytet genom till-
kommande nya bilar och utskrotning har motsvarat 
cirka nio färre dödade årligen under de senaste åren. 

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa
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Rådande konjunkturläge medför en kraftigt minskad 
nybilsförsäljning (-16 procent) och därmed minskad 
trafiksäkerhetsvinst. Effekten 2009 beräknas till sex 
färre dödade.

Sedan Euro NCAP startade 1996 har medelresultatet 
förbättrats med drygt två enheter på en femgradig 
skala. Denna förbättring av bilarna 2009 uppskattas 
leda till fyra färre dödade per år.

Av de testade bilmodellerna 2009 hade alla testade 
bilar system för bilbältespåminnare. I Sverige hade 95 
procent av alla nya bilar som såldes 2009 system för 
bältespåminnare.

Andelen nya bilar med antisladdsystem (ESC) som 
säljs i Sverige har ökat från 15 procent vid introduk-
tionen i juli 2003 till 99 procent i december 2009. Väg-
verket har tidigare deltagit i en studie som visar att 
olyckorna i halt väglag minskar med nära 40 procent 
när bilarna är utrustade med ESC. Totalt beräknas den 
ökade andelen med ESC under 2009 medföra cirka två 
färre dödade per år.  

Euro NCAP har 2009 infört ett nytt övergripande 
system att beräkna stjärnbetygen. Det nya systemet 
inrymmer både tidigare komponenter, skydd mot pisk-
snärtsskador och antisladdsystem.

Målet för år 2020 är att 100 procent av de nya bilarna 
som säljs ska ha högsta säkerhetsklass. Om målet upp-
nås beräknas cirka 90 liv räddas årligen, jämfört med 
utgångsläget. Andelen med högsta säkerhetsklass 2009 
var 6 procentenheter högre än enligt den utveckling 
som krävs för att nå målet. 

Vägverket deltar i FFI, Fordonsstrategisk forskning 
och innovation, som startade under 2009. Det består 
av samverkansprogrammen Energi och miljö, Fordons- 
och trafiksäkerhet, Fordonsutveckling, Hållbar produk- 
tionsteknik samt Transporteffektivitet. Vägverket har 
kansliansvaret för samverkansprogrammet för trafik-
säkerhet. Samverkan med industrin är viktig för att 

åstadkomma en bättre transportpolitisk måluppfyl-
lelse. Samtidigt finns det synergieffekter mellan de 
transportpolitiska och de näringspolitiska målen. Väg-
verkets andel i FFI uppgår till 300 miljoner kronor som 
fördelas ut under perioden 2009–2012. Tillsammans 
med övriga parter innebär detta en forsknings- och 
innovationsverksamhet på cirka en miljard kronor per 
år. Fordonsutvecklingen kommer att vara av avgörande 
betydelse för möjligheterna att nå trafiksäkerhets- 
målet, på samma sätt som för miljömålen. [Fig. 40]

 
Miljö

 
Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmål nås. Prioritet 
ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveck-
ling är av stor betydelse för att uppnå utsatta mål. 
 

Riksdagen har beslutat om sexton nationella miljö-
kvalitetsmål med det övergripande målet att till nästa 
generation lämna över ett samhälle där de stora miljö- 
problemen i Sverige är lösta. Dessa mål utgör även  
fortsättningsvis grunden för transportsektorns miljö-
arbete. Prioritet bör dock ges till de områden där 
transportsystemets utveckling har störst inverkan på 
möjligheten till måluppfyllelse.

Miljömålsrådet1 visar på en positiv utveckling ge-
nom att ett antal delmål har uppnåtts. Det gäller till 
exempel delmålen för svaveldioxid och flyktiga orga-
niska ämnen (VOC).

Inom vissa områden är dock utvecklingen fortfa-
rande negativ eller för långsam. Dessa utpekade pro-
blemområden gäller fyra miljökvalitetsmål:

• Begränsad klimatpåverkan – utsläppen av koldioxid. 
• Ett rikt växt- och djurliv – påverkan på biologisk 

mångfald.
• Frisk luft – utsläpp av luftföroreningar, bland annat 

partiklar.
• God bebyggd miljö – antal personer som utsätts för 

trafikbuller.

De transportpolitiska målen följs upp genom att vi 
redovisar utvecklingen för vägtransportsektorns bi-
drag till de prioriterade problemområdena. Dessutom 
beskrivs vilka åtgärder som har gjorts för att förbättra 
möjligheterna att uppnå målen. Redovisningen har 
delats upp i miljö (koldioxid och biologisk mångfald) 
och hälsa (luftföroreningar och buller).

Vägverket har ett antal långsiktiga mål som speci-
ficeras i regleringsbrevet inom några områden där 
vägtrafiken har stor inverkan. De långsiktiga mål som 
rör miljö är utsläpp av koldioxid, som kommenteras på 
nästa sida. Målen som rör kvävedioxid och partiklar, 
buller och grundvatten av god kvalitet behandlas i 
avsnittet om hälsa. 

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa

[FIG. 40]  AnDel nyA bIlAR MeD höGSTA SäkeRheTSbeTyG 
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begRänsad klimatpåveRkan

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen.
 

Syftet med preciseringen om klimat är att behovet av 
god tillgänglighet och rese- och transportbehovet ska 
tillgodoses på ett sätt som stimulerar till och skapar 
goda förutsättningar för mer klimatsmarta, energi-
effektiva och säkra lösningar.

Det nationella miljökvalitetsmålet om begränsad 
klimatpåverkan anger att ”halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention  
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet 
inte blir farlig”.

EU:s medlemsstater har enats om målet att begränsa 
ökningen av den globala medeltemperaturen till högst 
två grader jämfört med förindustriell temperaturnivå. 
För att nå detta krävs att den industrialiserade delen 
av världen minskar sina utsläpp med cirka 80 procent 
till 2030 och cirka 90 procent till 2050. De stora minsk-
ningarna innebär att alla större sektorer behöver 
minska sina utsläpp i den storleksordningen.

Utfallet mot målet om begränsad klimatpåverkan 
mäts genom att vi redovisar utvecklingen av utsläp-

pen av koldioxid från transportsektorn. Modellberäk-
ningar används för att ställa en prognos för utveck-
lingen på längre sikt.

Ökad energieffektivitet i ett systemperspektiv  
handlar om att skapa tillgänglighet och tillgodose 
transportbehov i samhället samtidigt som energi- 
användningen för transporter minskar. Det innebär 
både att fordon och infrastruktur ska bli mer energi- 
effektiva och att behovet av resor och transporter  
behöver minska. 

För att klara långsiktiga klimatmål behövs även  
att fossila drivmedel efter hand ersätts med förnybar 
energi. Det innebär att det behövs utveckling inom 
exempelvis hybridfordon, elbilar och biodrivmedel.

måluppfyllelse föR stabiliseRing av kol-
dioxidutsläpp
För de insatser som behöver ske inom vägtransport-
sektorn har Vägverket ett långsiktigt mål om att stabi-
lisera utsläppen av koldioxid.

Koldioxid från vägtransporter i Sverige bör senast 2010 ha 
stabiliserats på 1990 års nivå.

  Målet bedöms ej bli uppfyllt.

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa

1. Miljömålsrådet är inrättat av regeringen att samordna arbetet  
 mellan myndigheterna för att bland annat följa upp arbetet mot  
 miljökvalitetsmålen.
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Utgångspunkten för beräkningar mot det långsiktiga 
målet är Artemismodellen, avstämd mot drivmedels-
leveranser. Artemismodellen är utvecklad av EU:s femte 
ramprogram och används i Vägverkets rapportering 
från och med sektorsredovisningen för år 2005. In-
gångsdata är bland annat trafikarbetet enligt SIKA:s 
och VTI:s trafikarbetsmodell, emissionsfaktorer för 
olika fordonstyper samt leveranser av olika typer av 
drivmedel. 

Bedömningen baseras på beräkningar av utsläpp  
i förhållande till målnivån. Målet anses vara uppfyllt 
om man bedömer att utsläppen av koldioxid i väg-
transportsystemet 2010 kommer att ha stabiliserats  
på 1990 års nivå. Den prognos för fordons- och bränsle- 
utveckling som har använts i utsläppsberäkningarna 
för koldioxid är konservativ och utgår från de beslut 
som redan är fattade. Bland annat utgår prognosen 
från att låginblandningen av etanol i bensin ökar till 
10 procent till 2015 från dagens 5 procent och att an-
delen FAME (fettsyrametylestrar) i diesel ligger på 
dagens nivå. Prognosen inkluderar koldioxidkrav på 
personbilar och lätta lastbilar till 2015 och utgår från 
att bilarna i Sverige effektiviseras i samma takt som 
snittet inom EU. Efter 2015 antas nya personbilar och 
lätta lastbilar effektiviseras med 1 procent per år. Nya 
tunga fordon antas bli 0,5 procent effektivare per år. 
Prognosen för trafikutvecklingen bygger på långtids-
planens referensprognos med ett antaget oljepris på  
70 dollar fatet.

De totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken 
minskade under året med cirka 1 procent. Ökad energi- 
effektivitet för nya personbilar och ökad andel bio-
drivmedel bidrog till att utsläppen minskade. Koldi-
oxidutsläppen är nu 10 procent större än vad de var 
1990, vilket gör det mycket svårt att nå det långsiktiga 
målet om att utsläppen 2010 ska vara på samma nivå 
som 1990. Klimatpåverkan är 13 procent större nu än 
1990. Klimatpåverkan för produktion och distribution 

av bränslen är inräknad, och denna bidrar även bio-
drivmedel till. Kraftfulla åtgärder och styrmedel behövs 
också för att vägtrafiken ska kunna bidra till att två-
gradersmålet nås. [Fig. 41]

Resultat ocH analys gällande begRänsad 
klimatpåveRkan
Under 2009 ökade trafiken med knappt 1 procent. Den 
ekonomiska krisen har framför allt påverkat den tunga 
trafiken medan personbilstrafiken ökat under året. 
När ekonomin skjuter fart igen väntas även den tunga 
trafiken öka. Trafikökningen eliminerar helt effekten 
av ökad andel biobränslen och energieffektivare tunga 
lastbilar. 

Utan ytterligare åtgärder och styrmedel bedöms 
trafiken öka med knappt 20 procent till 2020. Införande 
av EU-regler för nya bilars koldioxidutsläpp och ökad 
andel förnybar energi har stor inverkan på utsläppen. 
Genom dessa åtgärder och styrmedel bedöms person-
bilar och lätta lastbilar minska sina koldioxidutsläpp 
per kilometer med cirka 20 procent fram till 2020. 
Tillsammans med minskade utsläpp per kilometer för 
tunga fordon räcker detta precis för att motverka ef-
fekterna av trafikökningen.

I juni rapporterade SIKA statistiken för kollektiv-
trafikresandet i Sverige. Den visar att resandet med 
kollektivtrafik med buss och spårtrafik ökade under 
2008. Detta gäller både andelen resande (ökning från 
16,8 till 17,5 procent) och antalet personkilometer  
(+ 4 procent) med kollektivtrafik. Antalet utbudskilo-
meter1 har sedan 2005 ökat med 5 procent, medan an-
talet personkilometer har ökat med 15 procent. I de 
flesta län finns en koppling mellan ökat utbud och ökat  
resande, och resandet ökar mer än vad utbudet har gjort. 

Lastbilstrafiken undersöks även genom den lastbils-
undersökning som SIKA låter göra. Under de första 
tre kvartalen 2009 minskade transportarbetet med 
svenska lastbilar med cirka 19 procent. 

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa
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Andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsäljningen 
ökade under året från 36 procent år 2008 till 41 pro-
cent 2009. Samtidigt ökade andelen miljöbilar i nybils-
försäljningen från 34 procent till 38 procent. Några av 
orsakerna till ökningen av dieselandel och miljöbilar 
under de senaste åren är koldioxiddifferentierad for-
donsskatt, miljöbilspremie, förbättrat utbud av bilar 
som klarar miljöbilskraven och periodvis höga driv-
medelspriser. För miljöbilar har även förmånsbeskatt-
ning, kommunala parkeringsregler och trängselskatt 
inverkat. Undantaget från trängselskatt för miljöbilar 
togs dock bort den 1 januari 2009. Miljöbilspremien 
har tagits bort under året men ersätts av en befrielse 
från fordonsskatten i fem år. 

Som miljöbilar räknas bränslesnåla diesel- och ben-
sindrivna bilar samt bilar som kan drivas på etanol 
och fordonsgas, enligt definitionen i förordning 
(2007:380) om miljöbilspremie. Under året har fördel-
ningen på olika typer av nyregistrerade miljöbilar för-
ändrats mycket. Etanolbilarna, som tidigare utgjorde 
en majoritet av nyregistrerade miljöbilar, har under 
året minskat sin andel från cirka 70 procent 2008 till 
cirka 40 procent de tre sista månaderna 2009. Det är 
framförallt bränslesnåla dieslar som har tagit denna 
marknadsandel, men även bränslesnåla bensinbilar 
och gasbilar har ökat. Gasbilarna ökade kraftigt från 
en låg nivå på knappt 2 procent av nyregistrerade  
miljöbilar 2008 till knappt 8 procent 2009. 

Ökad andel bränslesnåla diesel- och bensinbilar har 
lett till att bränsleförbrukningen för nya bilar sjönk 
under året, från 7,1 liter per 100 km år 2008 till 6,7 liter. 
Minskningen på 6 procent är, tillsammans med den 
som skedde år 2007, den största sedan statistiken kom 
till för 30 år sedan. Utsläppen av koldioxid minskade 
från 174 till 165 g/km.

Andelen biobränslen inom vägtransportsektorn ökade 
från 4,9 procent år 2008 till 5,2 procent 2009. Ökningen 
beror framförallt på ökad låginblandning av biodie-
sel, FAME, i diesel samt ökad användning av biogas i 
personbilar och bussar. Mängden biodiesel, FAME, har 
ökat med 24 procent eller drygt 29 miljoner liter under 
året. Mängden biogas har under året ökat  
med 27 procent. Biogas utgör nu 63 procent av fordons- 
gasen, där naturgas står för resterande del.

Mängden E85 (etanol till personbilar) har minskat 
med cirka 19 procent under året trots att antalet bilar 
som kan använda bränslet har ökat. Minskningen är 
ett resultat av att bensinpriset har sjunkit i förhållande 
till priset på E85, vilket gör det dyrare att köra på E85 
jämfört med bensin. Vägverkets bedömning är att an-
delen E85 som tankas i dessa bilar har minskat från 
cirka 90 procent 2008 till cirka 60 procent under 2009. 
Med den tankningsgraden av E85 ger de nya etanol-
bilarna en klimatbelastning motsvarande en bensinbil 
med ett koldioxidutsläpp på 131 g/km, det vill säga en 
bit över gränsen på 120 g/km för miljöbil. Det visar 
vikten av att få ner bränsleförbrukningen även på 
etanolbilar. [Fig. 42]

Vägverket har under året genomfört åtgärder som 
innebär reduktioner av koldioxid från vägtrafiken  
med cirka 123 kiloton. Mål för Vägverkets åtgärder 
fanns med i regleringsbrevet första gången 2001.  
Totalt sedan 2001 har vi genomfört åtgärder som har 
minskat utsläppen med drygt 380 kiloton koldioxid.  
De åtgärder som mest har bidragit till att minska kol-
dioxidutsläppen under 2009 är förändrade skyltade 
hastigheter, samverkan med näringsliv och offentliga 
organisationer för bättre val av fordon, drivmedel, 
färdsätt och sparsam körning samt sparsam körning  
i förarprovet.  Andra åtgärder som också har bidragit 

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa

1. Antalet kilometer med bussar eller vagnar (vid spårbunden trafik)  
 som är tidtabellagda eller som körs i eventuell förstärkningstrafik.
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är minskad energianvändning genom effektivisering 
och nedsläckning av belysning, minskad dubbdäcks-
användning, ökad hastighetsefterlevnad samt åtgär-
der inom färjedriften. I beräkningen av resultatet har 
vi tagit hänsyn till ökade utsläpp med cirka 2 800 ton 
från nyöppnade och ombyggda vägar, till följd av ökat 
trafikarbete och höjda hastigheter. 

åtgäRdeR föR begRänsad klimatpåveRkan
Det verkar inte möjligt att nå etappmålet för vägtrans-
portsektorn och resultatet visar att det behövs kraft-
fulla åtgärder. På kort sikt kan utsläppen minskas 
genom 

• minskad bränsleförbrukning i nya personbilar, 
vilket kan åstadkommas genom EU-krav på koldi-
oxidutsläpp från nya bilar och starkare nationella 
styrmedel, till exempel förstärkning av koldioxid-
differentieringen av fordonsskatten, koppling av 
förmånsvärde till bilens koldioxidutsläpp samt 
skärpning av miljöbilskraven

• skrotningspremie för äldre bilar med höga utsläpp 
och låg trafiksäkerhet

• ökad andel biobränslen, genom ökning av lågin-
blandning av etanol och FAME till 10 procent i ben-
sin respektive 7 procent i diesel samt genom utökad 
produktion av biogas

• dämpad trafikutveckling, genom höjda drivmedels-
skatter samt åtgärder och styrmedel för att främja 
resor med kollektivtrafik, till fots och med cykel i 
stället för med personbil.

Flera av dessa styrmedel har också föreslagits i klimat- 
propositionen och håller på att förverkligas i föränd-
rad lagstiftning. Förslaget till ny transportplan inne-
håller också en stor satsning på kollektivtrafik  
och cykel. 

Handlingsplan för begränsad klimatpåverkan
Under året beslutade Vägverket om en handlingsplan 
för begränsad klimatpåverkan.

Handlingsplanen utgår från att vägtrafiken ska  
bidra till det långsiktiga klimatmålet om en maximal 
temperaturökning på två grader jämfört med förin-
dustriell nivå. Slutsatsen i handlingsplanen är att 
det inte kommer att räcka med snålare fordon delvis 
drivna på el och ökad andel förnyelsebar energi för att 
åstadkomma så stora utsläppsminskningar som detta 
innebär. Det kommer även att behövas förändring av 
resande och transporter och en långsiktig förändring 
av samhällstrukturer och infrastruktur så gods- och 
persontransporter kan effektiviseras.

Handlingsplanen visar också hur olika enheter inom 
Vägverket kan bidra för att begränsa klimatpåverkan 
och bidra till de krav som ställs på verket.

Handlingsplan för energieffektiv väghållning
Ett område som pekas ut i handlingsplanen för be-
gränsad klimatpåverkan är energieffektiv väghållning. 

För det området har Vägverket tagit fram och beslutat 
en särskild handlingsplan. Handlingsplanen för energi- 
effektiv väghållning tar upp åtgärder för att minska 
energianvändning i samband med byggande, drift och 
underhåll av vägar.

Propositioner för en sammanhållen energi-  
och klimatpolitik 
Regeringen presenterade under året två propositioner 
för en sammanhållen energi- och klimatpolitik. Dessa 
innehöll flera förslag om hur transportsektorns energi-
användning och klimatpåverkan ska minskas. Bland 
annat presenterade man ett mål om att andelen förny-
bar energi inom transportsektorn ska vara minst 10 
procent 2020. Inom vägtrafikskatteområdet föreslogs 
att koldioxidfaktorn i fordonsskatten ska höjas och 
att miljöbilar ska befrias från fordonsskatt. Befrielsen 
från fordonsskatt för miljöbilar är även införd i väg-
trafikskattelagen och kommer att börja gälla från 2010 
med retroaktiv verkan från 1 juli 2009. 

Utsläppskrav inom EU
Under 2009 antog EU förordning 443/2009 om kol-
dioxidutsläpp på nya personbilar. Förordningen ska 
leda till att det genomsnittliga koldioxidutsläppet för 
nya personbilar reduceras till 130 gram per kilometer 
2015. Som mål för 2020 anges 95 gram per kilometer. 
I slutet av året föreslog också EU-kommissionen mot-
svarande förordning för lätta lastbilar.1 Denna ska 
leda till att genomsnittet för nya lastbilar når 175 
gram per kilometer till 2016. Som mål för 2020 föreslås 
135 gram per kilometer. Snittet för nya lätta lastbilar  
i Sverige år 2009 var 198 gram per kilometer. 

För tunga fordon och arbetsmaskiner saknas mot-
svarande krav. Här saknas standardiserade metoder 
att mäta eller beräkna bränsleförbrukningen för komp- 
letta fordon eller maskiner. Metoder har dock börjat 
utvecklas för tunga fordon. I kommande avgaskrav 
för tunga fordon, Euro VI, som beslutades under 2009 
finns krav på att redovisa bränsleförbrukning från 
och med 2013. Detta gäller dock bara bränsleförbruk-
ningen i motorn. 

Störst potential finns dock i hybridisering, lägre vikt 
i förhållande till lastförmågan samt minskat rull- och 
luftmotstånd. För att även få med detta behövs en 
metod som redovisar bränsleförbrukning och utsläpp 
för hela fordonet. Vägverket har under flera års tid 
studerat möjliga metoder för att beräkna och mäta 
bränsleförbrukningen, tillsammans med motortest-
företaget AVL. AVL ingår nu i ett konsortium som på 
uppdrag av EU-kommissionen ska utveckla en metod 
för att beräkna och mäta bränsleförbrukningen för 
kompletta fordon. Uppdraget ska redovisas i slutet 
av 2011. På uppdrag av Vägverket har AVL även utrett 
metoder för att mäta bränsleförbrukning och utsläpp 
för kompletta arbetsmaskiner. EU-kommissionen har 
visat stort intresse för detta arbete.

EU antog under året ett direktiv om främjande av 
rena och energieffektiva vägtransportfordon (2009/33/
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EG). Målet med direktivet är att stimulera utvecklingen 
av rena och energieffektiva fordon genom att öka efter-
frågan för dessa genom harmoniserade upphandlings-
kriterier inom EU.

Direktiv för bränsle och energi
Under året antog EU ett direktiv om främjande av 
användningen av energi från förnybara energikällor 
(2009/28/EG). I detta ställs bland annat krav på med-
lemsländerna att se till att andelen förnybar energi 
inom transportsektorn är minst 10 procent till år 2020. 

Bränslekvalitetsdirektivet ändrades under 2009  
genom 2009/30/EG. Ändringarna gör det möjligt att 
höja den tillåtna inblandningen av etanol i bensin till 
10 procent och FAME i diesel till 7 procent. Det ställer 
även krav på drivmedelsleverantörerna att minska 
utsläppen av växthusgaser.

Handlingsplan för rörlighet i städer
Europeiska kommissionen antog under året en hand-
lingsplan2 för rörligheten i städerna. Tjugo konkreta 
åtgärder presenteras i handlingsplanen för att hjälpa 
lokala, regionala och nationella myndigheter att nå 
målen för hållbar stadstrafik. Det handlar bland annat 
om hållbar stadsplanering och påverkan för mer energi- 
effektiva fordon och ökad andel förnybar energi.  

Internationell utblick
Under perioden 1990 till 2007 ökade koldioxidutsläp-
pen från vägtrafiken inom EU (de nuvarande 27 EU-
länderna) med 29 procent. Vägtrafiken i Sverige ökade 
sina utsläpp med 14 procent under samma period (10 
procent 1990 – 2009) och var därmed ett av de länder 
som ökade sina utsläpp minst. Sverige stod år 2007 för 
2 procent av vägtrafikens utsläpp inom EU. 

År 2007 skedde 16 procent av persontransportarbetet  
(exklusive gång, cykel och flyg) i Sverige med kollektiva 
färdmedel, vilket är nära genomsnittet för EU, som är 
17 procent. Av godstransporter sker i Sverige 36 pro-
cent på järnväg, jämfört med 18 procent för EU (2007). 
Koldioxidutsläppet för nya personbilar var 2008 i 
Sverige 174 g/km och därmed bland de högsta inom 
EU, där snittet var 154 g/km. Till 2009 hade utsläppen 
för de nya bilarna i Sverige minskat till 165 g/km.  Sve-
rige är däremot ett av de länder som har högst andel 
biodrivmedel, 2007 var andelen 3,9 procent, vilket kan 
jämföras med EU där andelen var 2,6 procent.
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1. Europaparlamentets och rådets förordning KOM (2009) 593 slutlig.
2. Europaparlamentets och rådets förordning KOM (2009) 490.

”Förslaget till ny transportplan innehåller också en stor satsning  
på kollektivtrafik och cykel.”
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biologisk mångfald
Biologisk mångfald ges särskild prioritet i de trans-
portpolitiska målen. Det ska ses mot bakgrund av att 
det är ett miljöområde som i högsta grad påverkas av 
mänsklig aktivitet. 

I en artikel i Nature1 har sju planetära gränsvärden 
kvantifierats som ett sätt att värdera mänsklighetens 
samlade påverkan på planeten. Verktyg visar vad vi får 
och inte får göra för att inte riskera att passera vissa 
tröskelvärden. Gränsvärden har överskridits inom 
tre områden: klimat, kvävets kretslopp och biologisk 
mångfald. För biologisk mångfald är påverkan mycket 
långt över gränsvärdet.2 

Vägsektorn påverkar den biologiska mångfalden 
mer än man tidigare har trott.  Vägnätets negativa 
inverkan på biologisk mångfald beror huvudsakligen 
på att landskapet fragmenteras och att det innebär en 
barriärverkan som hindrar vandring och spridning. 
Andra negativa effekter från vägtrafiken är förlust av 
livsutrymme, störning genom buller samt viltolyckor.

Vägarna är och förblir en del av det moderna land-
skapet och erbjuder också möjligheter att skapa nya 
natur- och kulturvärden. Vägkanterna har en rik flora 
av växter som i många fall trängts undan från odlings-
landskapet. Alléer är också viktiga skapade miljöer av 
stort värde för biologisk mångfald och det finns betyd-
ligt fler sådana miljöer.

Mål som rör biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden är kopplad till flera av de 
nationella miljökvalitetsmålen. Till exempel finns till 
Ett rikt växt- och djurliv delmålet att ”senast år 2010 
ska förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara 
hejdad”.

Vägsektorn har även stor inverkan på målet om  
Levande sjöar och Vattendrag och delmålet att ”senast 
till år 2010 ska minst 25 procent av de värdefulla och 
potentiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats”.

Resultat och analys gällande biologisk mångfald
Vägar utgör barriärer som hindrar både djur och män-
niskor att röra sig fritt. För att få en överblick över 
behovet av åtgärder har Vägverket genomfört brist-
analyser för fyra indikatorarter. De visar att behoven 
av att mildra barriärverkan är så stora att det med 
nuvarande åtgärdstakt kommer att ta hundratals år 
att undanröja problemen. Åtgärdstakten ökade under 
2008, men har nu återigen minskat. [Fig. 43]

Då vägar byggs eller breddas förstörs biotoper som 
är viktiga för många arter. Totalt beräknas cirka  

2 procent av Sveriges markareal ligga under vägar eller 
i vägområde. Av de markslag som är viktiga för biolo-
gisk mångfald är betesmark överrepresenterad inom 
berörda områden. Arealerna skogsmark som berörs  
är också omfattande; cirka 555 000 hektar skogsmark 
ligger under våra vägar. Detta kan jämföras med de  
400 000 hektar som är delmålet för skog som ska skyd-
das och undantas från skogsproduktion i Sverige fram 
till år 2010.

Störning från exempelvis buller påverkar såväl män-
niskor som djur. Effekterna är likartade mellan hur be-
sökare till grönområden och fåglar påverkas av vägtra-
fikbuller, och observerade kritiska värden för störning 
är slående lika. Via samverkan i projektet ”Ljudkvalitet 
inom natur- och kulturmiljöer” har medverkande myn-
digheter föreslagit riktvärden och målsättning för 
buller i naturmiljöer för rekreation. Men dessa är ännu 
inte politiskt fastställda3.

Hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa

[FIG. 43]  åTGäRDSbehoV och AnTAl GenoMFöRDA åTGäRDeR, 2000–2009

 åtgärder för fisk  Groddjur utter  hjortdjur

Åtgärdsbehov 3 100 255 1 700 270

Åtgärdat 2000 – 2009 210 14 254 4

Åtgärdsbehovet åtgärdat år* år 2158 år 2192 år 2077   år 2685

* Med samma åtgärdstakt som de senaste 10 åren.

Beskärning av allé i Väse, Värmland.
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Antalet viltolyckor låg relativt stabilt åren 2003 – 2007, 
men de ökar nu återigen. Tillväxten i trafikarbetet och 
få åtgärder för säker passage av djur är den sannolika 
orsaken. Till detta kommer de senaste årens tillväxt 
av älg, vildsvin, dovhjort och kronhjort i södra Sverige, 
som förklarar en stor del av ökningen de senaste två 
åren. 

Vägverket restaurerar några tiotal alléer per år ge-
nom exempelvis kronbeskärning. Den dominerande 
delen av de drygt 3 000 alléerna utmed statliga vägar 
är över tvåhundra år gamla och behöver restaureras. 
Nyplantering och andra åtgärder måste komma igång 
ordentligt för att även kommande generationer ska få 
uppleva alléer. 

Åtgärder för att värna biologisk mångfald
Vägverkets långsiktiga arbete med att kartlägga bris-
ter har lett till att problemen till stor del är kända.  
Exempelvis har en modell för inventering av barriärer 
för djur utvecklats under 2009. De insatser som har 
gjorts inom forskning och utveckling av metoder har 
även gett god kunskap om effektiva åtgärder i olika 
situationer. Vi har också identifierat stora behov och 
goda möjligheter att utöka redan existerande biolo-
giskt värdefulla miljöer, liksom en stor potential att 
skapa nya miljöer. Vi har därför goda möjligheter att 
bidra till de nationella målen som rör biologisk mång-
fald.

Den nyligen invigda Nynäsvägen4 är ett gott exem-
pel på hur skyddet av djur och växter kan finnas med 
redan i planeringen. Passager och nya livsmiljöer för 
grodor har skapats, och då Muskån behövde läggas om 
i en ny fåra anlades en lekplats för havsöring. För stor-
vilt och småvilt finns en beväxt ekodukt, viltportar och 
landskapsbroar.

Utbildningar om biologisk mångfald har genomförts 
under året för driftspersonal och entreprenörer, både 
inom Vägverket och externt. Vi har ställt särskilda krav 
på natur- och kulturhänsyn vid alla de 25 upphand-
lingar av driftområden som vi har gjort under 2009.

Att hitta effektiva åtgärder för att förhindra den 
fortsatta spridningen av buller i värdefulla natur- 
miljöer är ett av målen med programmet TRIEKOL5 
som Vägverket initierat tillsammans med Banverket, 
Sveriges lantbruksuniversitet och Centrum för bio-
logisk mångfald. Programmet syftar även till att 
utveckla kunskaper om barriäreffekter och fragmente-
ring, infrastrukturens biotoper och värdering av effek-
ter på naturmiljön. 

Inom miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö finns 
ett delmål om bullernivåer för snöskotrar. Vägverket 
arbetar nationellt och internationellt för att få till 
stånd tystare fordon och ett ansvarsfullt bruk.

Tolv myndigheter och organisationer samarbetar i 
Nationella viltolycksrådet för att minska antalet dö-
dade människor och samhällets kostnader i samband 

med viltolyckor. Vägverket har ansvaret för den del i 
arbetet som avser viltolycksförebyggande åtgärder.

Kunskapen om tidigare relativt okända värden, som 
alléer och slåttermarker, växer fram bland annat via 
Åtgärdsprogram för hotade arter.6 Att sköta och bruka 
kulturmiljöer är ett ytterst viktigt redskap för att 
stärka den biologiska mångfalden. 
 
Internationell utblick
Generellt ligger övriga Europa längre fram med fauna-
passager och andra åtgärder för att gynna den biolo-
giska mångfalden. Det är därför positivt att Vägverket 
varit drivande till återbyggnaden av ett europeiskt 
samarbete, IENE7, för att skapa en infrastruktur som 
harmonierar med det omgivande landskapet och ta 
fram åtgärder för att bevara den biologiska mångfal-
den. De nordiska länderna har även tagit initiativ till 
ett samarbete om invasiva8 arter och viltolyckor inom 
ramen för nordisk samverkan om natur och kultur-
miljövärden i väghållning. 

 

Hälsa

Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och 
till minskad ohälsa. 
 

Inom hälsa beskrivs miljöpåverkan som gäller luft, 
buller och dricksvatten. Åtgärder som främjar fysisk 
aktivitet beskrivs under funktionsmålet och precise-
ringen ”förutsättningar för att välja kollektivtrafik, 
gång och cykel förbättras”. Hälsa relaterat till trafik-
säkerhet redovisas under preciseringen för Säkerhet. 
Störningar som kan påverka rekreation och friluftsliv 
nämns under Biologisk mångfald.

För att särskilt belysa några områden där vägtra-
fiken har stor inverkan har Vägverket ett antal lång-
siktiga mål som specificeras i regleringsbrevet. De 
som rör hälsa är Frisk luft – halter av kvävedioxid och 
partiklar, God bebyggd miljö – antal personer som ut-
sätts för trafikbuller samt Grundvatten av god kvalitet 
– antal vattentäkter som uppfyller gällande svenska 
normer. 

1. Vetenskaplig tidskrift om naturvetenskap.
2. http://www.ecoprofile.se/1_1603_Planetary_Boundaries_-_ 
 Planetara_gransvarden.htm.
3. Riktvärden för bullerpåverkan på människor och djur. J-O Helldin,  
 Centrum för Biologisk Mångfald/SLU.
4. Nya väg 73. 
5. Transportinfrastrukturekologi.
6. Infrastrukturens biotoper. – en refug för biologisk mångfald.  
 Tommy Lennartsson och Sofia Gylje, CBM. CBM:s skriftserie  
 31.(2009).
7. Infra Eco Network Europe.
8. Främmande art vars introduktion och/eller spridning hotar  
 biologisk mångfald.

”Att sköta och bruka kulturmiljöer är ett ytterst viktigt redskap för att  
stärka den biologiska mångfalden.”
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fRisk luft
Utsläppen av luftföroreningar som till exempel partiklar 
är ett av de problemområden som pekas ut inom hän-
synsmålet. Det beräknas att i Sverige förloras 35 000 
friska levnadsår årligen på grund av trafikrelaterade 
luftföroreningar. Detta beror dels på att över 2 000 per- 
soner dör i förtid och dels på att andra drabbas av lung- 
sjukdomar, cancer eller problem med hjärta och kärl.1 

Generationsmålet för Frisk luft är att ”luften ska 
vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas”. Till detta finns delmål för 
vissa föroreningar med målår 2010 eller 2015. I svensk 
lagstiftning finns även miljökvalitetsnormer, MKN, 
för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, partiklar 
(PM

10
), bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium,

nickel och bens(a)pyren2.  
Luftkvaliteten i våra svenska tätorter har i allmän-

het blivit bättre de senaste decennierna, men inte när 
det gäller partiklar i gatunivå. Överskridanden sker av 
miljökvalitetsnormer och delmålen för miljökvalitets-
målet Frisk luft kommer att bli mycket svåra att klara 
till utsatt datum.

måluppfyllelse föR HalteR av kvävedioxid 
ocH paRtiklaR 

För att driva på utvecklingen inom luftkvalitetsom-
rådet har Vägverket ett långsiktigt mål till 2010 som 
anges i regleringsbrevet. Detta grundar sig på lagstift-
ningen om utomhusluft.

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet 
ska inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer.
 

  Målet har ej uppfyllts.

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på beräk-
ningar, i huvudsak med luftkvalitetsmodellen Simair. 
Målet är uppfyllt om 0 km statlig väg överskrider miljö- 
kvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar.

Enligt Vägverkets beräkningar i Simair riskerar 
normen för kvävedioxid (NO

2
) att överskridas längs 

cirka två mil statlig väg. Halterna av partiklar beräk-
nas överskrida MKN för partiklar (PM

10
) längs cirka 

14 mil statlig väg. Men bland annat Göteborg använ-
der dammbindningsmedel för att klara MKN, vilket i 
dagsläget inte går att lägga in i modellen. Därför är det 
verkliga överskridandet cirka 9 mil för partiklar. Detta 
är en förbättring jämfört med föregående år. 

Halterna av luftföroreningar har enligt ett befolk-
ningsviktat index minskat med mer än 60 procent sedan 
1990 (ett genomsnitt av halter av partiklar, kvävedi-
oxid, sot, svaveldioxid, bensen). Den tidigare starkt 
nedåtgående trenden mot förbättrad luftkvalitet i 
svenska tätorter har dock avtagit och är inte lika tydlig 
längre. [Fig. 44]

Trafikarbetet har inte ökat under 2009 som tidigare 
år. Därför har de avgasförbättringar som skett för 

fordonen lett till minskade utsläpp. Särskilt den tunga 
trafiken har minskat, vilket har varit positivt för luft-
kvaliteten.

Kvävedioxid 
Halterna av kvävedioxider i tätorter har minskat 
långsiktigt, cirka 29 procent sedan 1990, enligt befolk-
ningsviktat index. Det beror framför allt på skärpta 
avgaskrav på fordon. Utsläppen av kväveoxider från 
vägtrafiken har minskat med 62 procent sedan 1990 
och med 8 procent det senaste året. Däremot har an-
delen kvävedioxid (NO

2
) av de totala kväveoxidutsläp-

pen ökat under flera år. Detta beror bland annat på fler 
dieselfordon med oxidationskatalysatorer. Andelen 
kvävedioxid beräknas dock snart minska till följd av 
att ny reningsteknik införs. [Fig. 45]

 
Partiklar
Utsläppen av partiklar från vägtrafiken kommer dels 
från avgaser, dels från slitage av vägbana, däck, brom-
sar och friktionsmaterial. Utsläppet av avgaspartiklar 
har minskat med 61 procent sedan 1990 och med 14 
procent sedan förra året. Utsläppen fördelar sig på  
64 procent från dieseldrivna lastbilar, 19 procent från 
bensindrivna fordon, 12 procent från dieseldrivna per-
sonbilar och resterande från bussar. [Fig. 46]

De minskade utsläppen av avgaspartiklar får dock 
inte genomslag på halterna av partiklar i utomhusluf-
ten, eftersom dessa domineras av slitagepartiklar som 
inte har minskat i någon större omfattning.

Vinterklimatet är en viktig anledning till att miljö-
kvalitetsnormen för PM

10
 överskrids i trånga gaturum 

och vid trafikleder under vårvintern. Förutom dubb-
däcken kan även sandning och småskalig vedeldning 
leda till höga halter i vissa tätorter. Väder och venti-
lationsförhållanden i gaturummet har också stor be-
tydelse för luftkvaliteten. Vind blandar om luften och 
späder ut föroreningarna medan en stabil luftskikt-
ning, till exempel vid inversion, höjer halterna. Vid 
nederbörd sänks partikelhalterna radikalt.

[FIG. 44]   luFTkVAlITeT MeD beFolknInGSVIkTAT InDex

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet.
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åtgäRdeR föR bättRe luftkvalitet
Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets- 
normer
På många håll visar mätningar på överskridanden av 
miljökvalitetsnormer. I följande kommuner och regio-
ner har åtgärdsprogram för att klara miljökvalitets-
normer för utomhusluft fastställts: Stockholms län 
(partiklar, PM

10
 och kvävedioxid, NO

2
), Göteborgsre-

gionen (NO
2
), Göteborgs stad (PM

10
), Malmö (NO

2
), Hel-

singborg (NO
2
), Norrköping (PM

10
), Uppsala (NO

2
 och 

PM
10

) och Umeå (NO
2
). Naturvårdsverket har beslutat 

att åtgärdsprogram ska fastställas även för Jönköping 
(PM

10
), Skellefteå (NO

2
) och Örnsköldsvik (PM

10
).

Styrmedel
Trängselskatt ingår som en del i finansieringen av för-
bifart Stockholm och Västsvenska infrastrukturpake-
tet i Göteborg. Trängselskatten har i Stockholm lokalt 
lett till positiva effekter på luftkvaliteten.3

Transportstyrelsen har under året fått ett regerings-
uppdrag att utreda möjligheterna att införa miljözoner 

för personbilar i Sverige. Detta skulle kunna leda till 
stora förbättringar för luftkvaliteten.

Avgaser
För att sänka utsläppen av avgaspartiklar och kväve-
oxider krävs fortsatt arbete med lagstiftning och eko-
nomiska styrmedel. Eftersom luftföroreningar även 
kommer in från andra länder behövs det åtgärder på 
internationell nivå för att sänka bakgrundshalterna. 
Transportstyrelsen ansvarar för den nationella myn-
dighetsutövningen och representerar Sverige i frågor 
om fordon och avgaser i EU. Vägverket samarbetar med 
Transportstyrelsen i dessa frågor, bland annat med 
kunskapsunderlag och stöd i utvecklandet av nya  
regelverk och kravnivåer.

1. Den svenska vägtransportsektorns folkhälsoeffekter, Kjellström, 2008.
2. Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft, 2001.
3. Trängselskattens inverkan på utsläpp och luftkvalitet, Johansson,  
 SLB, 2009.

[FIG. 45]  beRäknADe uTSläpp AV kVäVeoxIDeR FRån VäGTRAFIken, TuSen Ton peR åR
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[FIG. 46]  beRäknADe uTSläpp AV AVGASpARTIklAR FRån VäGTRAFIken, TuSen Ton peR åR
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Utsläppen från individuella fordon och maskiner har 
minskat mycket sedan mitten av 1990-talet, och denna 
reduktion kommer att fortsätta många år framåt som 
ett resultat av redan beslutade krav. Mycket finns dock 
kvar att göra, särskilt för arbetsmaskiner där utveck-
lingen hittills varit långsam. Det viktigaste när det 
gäller arbetsmaskiner är att säkerställa att motorerna 
behåller de låga utsläppsvärdena även efter att de 
har monterats i en maskin. För personbilar och tunga 
fordon har denna utveckling kommit mycket längre. I 
stadsmiljön där många människor exponeras för av-
gaser antas 20 procent av kväveutsläppen komma från 
arbetsmaskiner.

Slitagepartiklar
Åtgärder mot inandningsbara partiklar (PM

10
) är fram-

förallt att minska slitaget mellan däck och vägbana 
samt att förhindra uppvirvling av de partiklar som 
ändå uppstått.

Den effektivaste åtgärden är minskad användning av 
dubbdäck i större tätorter. Under 2009 har regeringen 
förkortat tiden när det är tillåtet att använda dubb-
däck med två veckor på våren samt gett kommunerna 
möjlighet att förbjuda användning av dubbdäck på 
vissa sträckor. Stockholm stad är först med att använda 
denna möjlighet och har förbjudit dubbdäck på Horns-
gatan från den 1 januari 2010. 

En svag minskning av antalet dubbdäck går att se 
vid mätningar som Vägverket genomför i februari 
varje år. Jämfört med 2005 har den uppmätta andelen 
dubbdäck minskat med cirka 1 procent om året som 
ett nationellt snitt. Även däckbranschen uppger att 
det säljs färre dubbdäck till förmån för dubbfria däck. 
Detta kan delvis bero på våra informationsinsatser 
om dubbdäckens effekter på luftkvaliteten i tätorter. 
[Fig. 47]

Dammbindning har visat sig vara en av få verksamma 
åtgärder för akuta insatser vid risk för höga partikel-
halter. Vi har därför tagit fram råd för användning 
av dammbindning. I Göteborg har ett framgångsrikt 
samarbete mellan Vägverket, Trafikkontoret och Miljö-
förvaltningen lett till sänkta halter. Även i Norrköping 
används dammbindning som ett medel för att klara 
partikelnormerna.

Även andra försök pågår som ska öka kunskapen 
om åtgärder för att minska mängden slitagepartiklar. 
Exempelvis pågår försök med betongbeläggning på E4 
utanför Uppsala, och på E18 i Danderyd försöker man 
hitta samband mellan hastighet och partiklar.

Emissionsforskningsprogrammet EMFO har avslu-
tats under året. Det har gett ytterligare vetenskapligt 
stöd för vilka källor som är mest betydelsefulla för 
uppkomsten av partiklar som PM10

. Enligt försök i 
provvägmaskin ger dubbdäck upphov till omkring tio 
gånger högre utsläpp av PM

10
 än dubbfria vinterdäck. 

Detta överensstämmer relativt väl med de utsläpp som 
mätningar i gaturum visar.1

 
Samhällsplanering
Samhälls- och trafikplanering får större betydelse för 
att krav och mål för luftkvalitet ska kunna uppnås. En 
kunskapssammanställning har gjorts om vad samhälls- 
planeringen kan bidra med för att minska luftförore-
ningshalterna. Samarbetet med Sveriges kommuner 
och landsting är viktigt, och bland annat genomfördes 
en gemensam konferens i april om bättre luft och mind- 
re buller i staden. 
 
Internationell utblick
Sverige har internationellt sett låga bakgrundshalter 
av luftföroreningar, men de extremt höga partikelhal-
terna under vårvintern är bland de högsta i Europa. 
Sverige samt Estland och Slovenien har fått en sista 
skriftlig varning för att de överskrider luftkvalitets- 
direktivets gränsvärden för PM

10
. Övriga sju länder 

som i januari fick krav från EU-kommissionen om att 
lämna underlag om varför inte direktivet följs och  
föreslagna åtgärder har fått uppskov. Om kommissionen 
väljer att gå vidare med frågan kan det bli ett fall för 
EG-domstolen.

I Nederländerna har man avslutat forskningspro-
grammet ”Air Quality Innovation Programme”, där 
man bland annat har provat kvävefixerande betong, 
optimerade bullerplank, vegetation och elektrosta-
tiska partikelfällor. En generell slutsats är att det är 
effektivare att åtgärda problemen direkt vid källan än 
att försöka åtgärda luftkvalitetsproblem sedan de väl 
uppstått.
 

[FIG. 47]  TRenD AnDel DäckTyp VInTeR 2005 – 2009

Källa: Vägverket publikation 2009:41.
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god bebyggd miljö – tRafikbulleR
Miljöpolitikens mål God bebyggd miljö är ett omfat-
tande mål med många delmål som berör vägtransport-
sektorn. 

Ett av dessa behandlar buller, som är en stor miljö-
störning. Många människor i Sverige upplever sig 
störda av buller.

Forskning visar att buller ökar risken för sömnpro-
blem, stress och allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar 
hos personer som exponeras för höga bullernivåer 
under lång tid. Ostörd sömn är väsentlig för såväl 
välbefinnande som mental och fysisk hälsa och är en 
förutsättning för att vi ska fungera i vårt dagliga liv.

måluppfyllelse föR tRafikbulleR 
Delmålet om buller handlar om att färre ska utsättas 
för buller vid bostaden. För att Vägverkets arbete med 
buller ska belysas ytterligare finns ett långsiktigt mål i 
regleringsbrevet som knyter an till delmålet.

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken 
som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom 
för buller i bostäder ska ha minskat med 5 procent till 2010 
jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara 
effektivaste reduktion av störningar och prioritering av de mest 
bullerutsatta människorna.  

  Målet bedöms ej bli uppfyllt.

Det långsiktiga målet för buller innebär ett steg i rikt-
ningen mot ett samhälle med godtagbar ljudmiljö. Må-
let innebär att år 2010 ska de människor som är mest 
utsatta för buller ha fått en bättre ljudmiljö inomhus. 
De riktvärden2 som avses i målet är

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.

Under 2009 har Vägverket genomfört åtgärder för cirka 
5 300 personer längs statliga vägar. Det handlar främst 
om ljuddämpande fönster, men även andra åtgärder, 
som bullerdämpande skärmar, ljuddämpande belägg-
ning och sänkt hastighet, har bidragit till resultatet. 

1. Nanowear och Wearem VTI.
2. Dessutom finns riktvärden för utomhusmiljön: 55 dBA ekvivalent- 
 nivå utomhus (vid fasad), 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslut- 
 ning till bostad.
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Kommunernas arbete har resulterat i cirka 5 900 färre 
bullerutsatta längs kommunala vägar. För cirka 2 765 
personer har det skett med stöd av statlig medfinan- 
siering. Under 2009 har totalt 11 200 personer längs 
statliga och kommunala vägar fått förbättrad ljud-
miljö, främst inomhus. Det är 4 400 fler än 2008 men är  
ändå inte tillräckligt för att nå det långsiktiga målet  
till 2010. Det kräver en åtgärdstakt så att 90 0001 män-
niskor per år under perioden 2008 – 2010 får en boende- 
miljö som klarar riktvärdena inomhus. [Fig. 48]

Det är positivt att åtgärdstakten har ökat något 
under 2009. Trots denna förbättring innebär det att 
vägtransportsektorn fortfarande är långt från målet 
för 2010. Det finns dock en del osäkerheter om hur re-
sultatet ska bedömas. Bland annat handlar det om att 
effekter av hastighetsändringar inte är kvantifierade, 
inflyttningen till städer fortsätter och åtgärder som 
kommuner genomför inte alltid säkerställts i underlaget. 

Under 2009 beräknas att ytterligare 875 personer 
har fått bullernivåer över det ekvivalenta riktvärdet 
utomhus. 

Den senaste undersökningen som tagits fram på 
uppdrag av Naturvårdsverket presenterades i novem-
ber 2009. Den beräknar att 1,73 miljoner människor är 
utsatta för vägtrafikbuller över riktvärdet 55 dBA ekvi-
valent ljudnivå utomhus och 2,48 miljoner människor 
är utsatta för vägtrafikbuller över riktvärdet för maxi-
mal ljudnivå utomhus vid fasad, 70 dBA.

Åtgärder för bättre ljudkvalitet
En mix av åtgärder, både sådana som minskar utsläp-
pen av buller och sådana som skyddar dem som är 
utsatta för buller, är av värde för att målet om mindre 
buller ska kunna nås. Tystare fordon och däck, lägre 
hastighet och beläggning som alstrar mindre buller 
kan minska bullret utomhus. De människor som är 
värst utsatta kan få en bra ljudmiljö inomhus med 
hjälp av tilläggsrutor eller ljudisolerande fönster. 
Dessutom är åtgärder som leder till ett transporteffek-
tivt samhälle många gånger positiva även med tanke 
på buller. Förtätning av städer kan dock leda till att 
fler människor exponeras för buller, om det utförs på 
ett olämpligt sätt.

Länsstyrelsen i Stockholms län driver tillsammans 
med Stockholms stad, Kommunförbundet och Karolin-
ska Institutet ”Bullernätverket” som ett stöd för kom-
munerna i Stockholmsregionen att minska problemen 
med buller. Miljösamverkan Skåne inriktar sig nu på 
att minska problemen med vägtrafikbuller i Skåne-
regionen. Sveriges kommuner och landsting har under 
året fortsatt sitt stöd till kommuner, till exempel  
genom information och seminarier.
 
Fordon
Bullret från nyregistrerade bilar följs upp som ett led 
i att få ökad kunskap om hur mycket olika fordon bull-
rar och att kunna informera om detta. År 2009 var den 
genomsnittliga bullernivån hos nyregistrerade fordon 
71,9 dBA vilket är detsamma som år 2008.

[FIG. 48]  AnTAl peRSoneR SoM hAR FåTT bäTTRe lJuDMIlJö InoMhuS 

år  2007 2008 2009

Statlig väg Antal personer som fått bullernivån sänkt till under riktvärdena inomhus 4 900 3 300 5 300

 varav antal personer med höga bullernivåer (≥10 dBA över riktvärden) 
 som fått bullernivån sänkt till under riktvärdena inomhus 2 600 300 2 460

Statlig väg Antal personer som fått bullernivån sänkt utomhus (skärm, beläggning,  
 minskat trafikarbete med mera) 2 500 1 800 1 090

Kommunal väg Antal personer som fått förbättrad ljudmiljö* 2 500 3 500 5 900** 
  
 * För 2007, enbart genom statlig medfinansiering, för 2008 och 2009 ingår även de åtgärder som finansierats på annat sätt.
 ** Varav 2 750 med statlig medfinansiering.
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Internationell utblick 
Buller är en miljöstörning som är mycket utbredd i 
hela Europa. I november antog Europaparlamentet 
och Rådet en förordning om märkning av däck, nr 
1222/2009, som gäller drivmedelseffektivitet, buller-
nivå och våtgrepp. Märkningen kommer att börja gälla 
den 1 november 2012 och innebär att försäljarna av 
däck ska förse dessa med en dekal eller information 
om däckets prestanda för de tre parametrarna. EU:s 
sjunde ramprogram delfinansierar forskning för mind- 
re buller. Cityhush och HOSANNA är två exempel 
med svensk medverkan. Cityhush är inriktat på att 
vidareutveckla tysta vägbeläggningar, ta fram buller-
kriterier för miljöbilar och att vidareutveckla tysta 
däck. HOSANNA ska utveckla metoder som kombinerar 
vegetation som bullerskydd med positiv inverkan på 
luftkvaliteten.

gRundvatten av god kvalitet
Miljökvalitetsmålet för grundvatten är att ”grundvatt-
net ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag”.

Det långsiktiga målet för vatten är formulerat så att 
det motsvarar ett delmål till miljökvalitetsmålet. Syftet 
med målet är att vägtransportsystemet inte ska även-
tyra Sveriges tillgång till dricksvatten av god kvalitet. 
 
måluppfyllelse föR vatten

Senast 2010 ska alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per 
dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per 
år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten 
som är avsett att användas som dricksvatten, uppfylla gällande 
svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende 
på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik. 

  Målet bedöms ej bli uppfyllt.

Vägverket saknar tillförlitliga data om vattentäkter 
som kan vara påverkade av vägar och vägtrafik. Detal-
jerade sådana data förväntas bli tillgängliga framöver 
genom de uppdrag inom svensk vattenförvaltning som 
utförs av vattenmyndigheterna och SGU2. I nuläget 
bedömer Vägverket att det finns åtminstone några 
tiotal vattentäkter som är påverkade av vägsalt i sådan 
utsträckning att normerna inte uppfylls.

I slutet av året fastställde regeringen åtgärdsprogram, 
förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för den 
svenska vattenförvaltningen. Det innebär förnyade 
krav på Vägverket att genomföra åtgärder och rappor-
tera. Specifikt anges att ”Vägverket behöver ta fram 
kunskapsunderlag och genomföra åtgärder för att 
undanröja eller motverka vandringshinder och väg-
dagvattens påverkan på yt- och grundvatten, särskilt 
i områden med vattenförekomster som inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status el-
ler god kemisk status. Vägverket behöver även verka 

1. Inklusive de som beräknas tillkomma på grund av trafikökning.
2. Sveriges geologiska undersökning.

för att andra väghållare tar fram motsvarande kun-
skapsunderlag och genomför åtgärder”.

De huvudsakliga hoten som vägtransportsystemet 
utgör för vattenresurser är påverkan från ämnen som 
förekommer i vägdagvatten och risken för utsläpp i 
samband med olyckor och spill. Den enda kända formen 
av påverkan från vägdagvatten är förhöjda kloridhalter 
till följd av att salt används till halkbekämpning. 

Det långsiktiga målet berör endast saltpåverkan. I 
denna redovisning tar vi dock även upp hanteringen 
av risker för utsläpp i samband med olyckor och spill. 
Om grundvatten blir skadat till följd av ett utsläpp av 
bränsle eller last är skadan mycket svår att reparera 
och kan kvarstå i generationer. Detta motiverar en 
stark inriktning på skadeförebyggande åtgärder, vilket 
också efterfrågas av huvudmännen för vattentäkterna. 

Räddningstjänsten rapporterar årligen 500 – 800 
olyckor som medfört utsläpp som har behövt saneras. 

I cirka 5 procent av dessa har fordon som har märk-
ningen ”farligt gods” varit inblandade. 

Åtgärder för trygg vattenförsörjning
Åtgärder för att komma till rätta med förhöjda klorid-
halter måste väljas specifikt för varje vattentäkt. De 
kan vara att avvakta och bevaka tillståndet, att minska 
saltanvändningen, att förstärka infiltrationen eller att 
genomföra fysiska åtgärder för att förhindra att salt-
haltigt vägdagvatten når täkten. 

Vägverket har under året gjort olika insatser för att 
trygga vattenförsörjningen. För en vattentäkt har en 
fysisk åtgärd vidtagits och för tre vattentäkter har vi 
bidragit till att ny vattentäkt har kunnat tas i bruk. Ett 
antal utredningar har gjorts som visar att de hydro-
geologiska förhållandena på platsen är sådana att inga 
ytterligare förebyggande åtgärder kan anses motive-
rade. Vägverket behöver ta fram en systematisk meto-
dik för val av åtgärd och ett flertal projekt som bidrar 
till detta har pågått under 2009. Arbetet förväntas 
fortsätta under kommande år. 

Internationell utblick
I en internationell jämförelse är Sveriges situation 
med dricksvattenförsörjning mycket ovanlig. Dricks-
vattenresursen är utspridd på ett fåtal större och ett 
stort antal mindre vattentillgångar. De flesta av dessa 
tillgångar är belägna i nära anslutning till vägar och 
bebyggelse och de saknar oftast helt eller delvis ett 
naturligt skydd mot påverkan. I en internationell jäm-
förelse har Sverige därmed ett mycket stort behov av 
åtgärder i förhållande till antalet nyttjare av vattnet. 
Dessutom bör nämnas att råvattenkvaliteten i många 
av de svenska vattentäkterna är så god att vattnet inte 
behöver behandlas innan det levereras till kunden.
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TEMA – DEN GODA STADEN  
OCH STADSUTVECKLING

Årets tema i sektorsrapporten behandlar stadsutveck-
ling. Våra städer är i ständig förvandling och utma-
ningen är att få en sammanjämkning av olika aktörers 
sätt att tänka och planera när det gäller samhällsbyg-
gandet. Det handlar om att skapa utrymme för kreativa 
lösningar och de frågeställningar som hittills behand-
lats återges nedan och ger en inblick i var transport-
sektorn idag befinner sig inom ämnesområdet stads-
utveckling.

Från vägbyggare till samhällsbyggare
 
Grunden för Vägverkets verksamhet är de av riksda-
gen beslutade transportpolitiska, miljöpolitiska och 
arkitekturpolitiska målen samt ett antal föreskrifter 
där Vägverkets uppgifter beskrivs. Vägverket har också 
utarbetat en strategisk plan för arbetet inom verket.  
I planen beskrivs nio utmaningar, och flera av dessa 
har kopplingar till samhällsplanering. Visionen är att 
göra den goda resan möjlig. Bilden av Vägverket ska 
vara tydlig och medarbetare ska uppfattas som öppna, 
trovärdiga och kreativa samhällsbyggare.

Vår huvuduppgift har tidigare varit den statliga 
väghållningen, men efter hand har vi fått ett allt större 
ansvarsområde genom nya uppgifter. Riksdagen har 
beslutat att Vägverket, som statens företrädare på  
central nivå, ska ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, 
för hela vägtransportsystemet. Beslutet fattades för 
mer än tio år sedan och innebär bland annat att Väg-
verket bör vara samlande och pådrivande inom ramen 
för sektorsansvaret och verka för väl fungerande sam-
verkan och samordning. 

En utmaning som efter hand ökat i betydelse är att 
bidra till en utveckling mot ett hållbart transportsys-
tem med hållbara städer och regioner. En förutsätt-
ning för detta är ett samspel mellan planeringen och 
utvecklingen av transportsystem och bebyggelse.  

bakgRund till stadsutveckling 
Andelen personer i världen som bor i städer har ökat 
under en lång följd av år. Den ekonomiska tillväxten 
och befolkningstillväxten sker till stor del i städerna. 
I dag bor 70 procent av EU:s invånare i städer och där 
produceras nästan 85 procent av EU:s BNP. År 2008 

bodde över hälften av jordens befolkning i städer.  
Urbaniseringen beror bland annat på att städer kan  
erbjuda arbetsplatser, möjligheter till utbildning,  
kultur och kommersiell service. Att kunna erbjuda  
attraktiva boendemiljöer och en levande stadskärna 
samt bra kommunikationer blir viktiga kvaliteter i 
konkurrensen om invånare och investeringskapital. 

Samtidigt har insikten om att staden och regionen 
är beroende av varandra vuxit sig stark. Regioner 
som fungerar väl är viktiga i den globala ekonomin. 
Tillgänglighet i framtiden uppnås genom god balans 
mellan täthet (lokalisering av bebyggelse och verk-
samhet) och samordnade transportsystem (spår- och 
vägsystem). För att uppnå en god stadsutveckling 
behövs bättre samordning mellan olika sektorer i sam-
hället. Vikten av att motverka problem och samordna 
olika sektorsperspektiv har lyfts fram av bland annat 
en statlig utredning (Statskontoret 2005:3). Det finns 
också behov av bättre samverkan, såväl mellan natio-
nell, regional och lokal nivå som mellan offentliga och 
privata intressen inklusive allmänheten.

Samtidigt som städerna erbjuder många möjligheter 
finns också problem som förorsakas av efterfrågan på 
tillgänglighet som tillgodoses med resor och trans-
porter. Även om man ställer upp mål om att utveckla 
staden på ett långsiktigt hållbart sätt så uppstår det 
negativa konsekvenser av vårt nuvarande sätt att 
transportera oss. Här avses främst det individuella 
resandet med bil, som bidrar till växthuseffekten, luft-
föroreningar, buller, olycksrisker och stor konsumtion 
av markyta.

 För att få till stånd en utveckling mot ett hållbart 
transportsystem med hållbara städer och regioner be-
hövs kunskaper. Det är inte bara kunskaper om staden 
och transportsystem som behövs, utan även kunskaper 
om processer som kan leda fram till utveckling av ett 
hållbart transportsystem. Ofta saknas helhetssyn och 
den samlade kunskapen leder inte alltid till handling. 

 

Samverkansprojektet Den Goda Staden
 
För cirka fem år sedan tecknades en första överens-
kommelse mellan Vägverket, Banverket, Boverket och 
Sveriges kommuner och landsting samt kommunerna 

TEMA – Den goda staden och stadsutveckling

”För att uppnå en god stadsutveckling behövs bättre samordning  
mellan olika sektorer i samhället.”
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Uppsala, Norrköping och Jönköping. Detta skedde 
efter en inbjudan till tio städer som har mellan  
80 000 – 100 000 invånare om att delta i ett samarbets-
projekt om stadsutveckling. 

Överenskommelsen avsåg ett samarbete i projektet 
Den Goda Staden, och syftet var att samverka i faktiska 
planeringsuppgifter i kommunerna. Målet är att utveckla 
kunskap, processer och lösningar om hur planering 
av bebyggelse och transportsystem kan integreras 
samt att öka den egna förmågan att arbeta integrerat 
och sektorsövergripande. Processerna utvecklas genom 
att planering och praktiska samverkansprojekt, genom- 
förs på ett sådant sätt att olika intressen, krav och be-
hov hanteras samordnat för att åstadkomma en lång-
siktigt hållbar utveckling. Ambitionen är att förverk-
liga nya intressanta lösningar och följa upp resultatet 
samt att utveckla möjligheterna till en samordning 
mellan nationell nivå och regionala och lokala nivåer.

I inledningen av arbetet med Den Goda Staden togs  
det fram ett dokument, en plattform, för svensk stads-
utveckling. Här lämnades fem förslag som låg till 
grund för det fortsatta arbetet: 

• Samordna den nationella politiken som rör utveck-
lingen av våra städer.

• Samordna statliga och kommunala investeringar.
• Undanröj hinder för utvecklingen av våra städer.
• Utveckla en arena för metod- och erfarenhetsutbyte.
• Utveckla nya urbana transportformer.  

Kärnan i Den Goda Staden är samverkansprojekt som 
ger underlag för kunskapsuppbyggnad och utveckling 
av processer. Projekten samordnas genom ett paraply-
projekt som fångar upp kunskaperna och bidrar till det 
praktiska arbetet i projekten. Det sker genom work-
shoppar om frågor som identifierats och genom om-
världsbevakning av stadsutveckling. 

Kunskapsspridning och införande av stadsutveck-
lingsprojekt inom landet är prioriterade frågor inom 
Den Goda Staden. Varje år genomförs till exempel en 
konferens dit kommuner och övriga aktörer inom om-
rådet bjuds in. Arbetet samordnas av ett arbetsutskott 
med representanter från deltagande parter. Inom 
respektive kommun sker också samordning genom en 
särskild grupp. Alla projektledare för samverkanspro-
jekten träffas ett par gånger per år för att diskutera 
gemensamma frågor. Med utgången av 2010 avslutas 
den andra etappen och hela projektet Den Goda Staden.

”kunskapsspridning och införande av stadsutvecklingsprojekt inom landet  
är prioriterade frågor inom Den Goda Staden.”
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En viktig del i Den Goda Staden är uppföljning och 
utvärdering, som sker löpande under arbetets gång.  
I delredovisningar har slutsatser och erfarenheter 
beskrivits, till exempel betydelsen av gemensamma 
målbilder och stabila planeringsförutsättningar. 

Det pågående arbetet är inriktat på att utveckla 
informell samverkan, att effektivisera formella plane-
ringsformer samt att sprida kunskap. I projektet blan-
das generalistkunskaper och teknisk specialisering, 
vilket skapar helhetssyn. En slutrapport kommer att 
redovisas efter det att den andra etappen av projektet 
avslutats.

stadsutveckling 
Som stöd för arbetet i kommunernas samverkanspro-
jekt har vissa frågeställningar behandlats i ett antal 
rapporter. Nedan finns korta beskrivningar av några  
av dem som exempel på stadsutvecklingsfrågor. Mer 
kan läsas i publikationerna som finns tillgängliga på 
Trafikverkets webbplats (www.trafikverket.se).

Kollektivtrafik som norm
Efter andra världskriget ökade antalet bilar kraftigt 
och med det steg också antalet trafikolyckor. Det blev 
trångt på vägarna och något måste göras. Samhället 
behövde planeras på ett sådant sätt att trängsel och 
trafikolyckor minskade. Separering och differentiering 
av trafiken kom då in i bilden. Det byggdes stora trafik-
leder och det skapades stora parkeringsplatser som 
tog mycket mark i anspråk. 

Bilen har sedan dess varit norm i samhällsplane-
ringen. Men om städerna ska bli mer attraktiva med 
mer plats för människan i stället för bilen och trans-
portsystemet ska bli hållbart, behöver i stället kollek-
tivtrafiken bli till norm. För att nå detta måste man i 
planeringen av staden utgå från de ”gröna” transport-
medlen, kollektivtrafik, gång och cykel, i stället för att 
bilens framkomlighet ska vara utgångspunkt.

Att resa kollektivt måste upplevas som det smarta 
valet – kollektivtrafiken ska vara både snabb, trygg och 
bekväm. För att höja kollektivtrafikens attraktivitet 
och status, krävs bland annat fysiska åtgärder. Sådana 
åtgärder kan delas in i två typer: lokaliseringsåtgärder 
och prioriteringsåtgärder. Exempel på lokaliserings-
åtgärder är att staden är tät och att ny bebyggelse 
lokaliseras nära kollektivtrafikens knutpunkter. Vid 
köpcentrum och sjukhus bör hållplatserna finnas när-
mare entrén än vad parkeringsplatserna för bilar gör. 
En prioriteringsåtgärd kan vara att anordna buss- och 
spårvägsgator eller särskilda körfält för bara buss 
eller spårvagn. Ett annat exempel är signalprioritering 
som gynnar kollektivtrafiken.

En attraktiv kollektivtrafik bidrar till att förändra 
våra attityder och värderingar. Men det behövs också 
ekonomiska och juridiska styrmedel som gynnar kol-
lektivtrafiken, exempelvis i vägavgifter och parkerings- 
avgifter, subventionerade kollektivtrafikkort och väg-
trafikrestriktioner.

Bok om persontransporter i långa banor
Kollektivtransportsystem som spårväg, kombispår-
väg, systemstyrda bussar, trådbussar och spårtaxi 
beskrivs i en bok som har tagits fram i projektet Den 
Goda Staden. Den är rikt illustrerad och visar exempel 
från Frankrike, Tyskland och andra europeiska länder. 
Det medföljer även en 20 minuter lång dvd-film med 
exempel ur boken. Jämförelser görs gällande trans-
portsystemens strukturerande egenskaper, stadsmiljö-
skapande egenskaper, kapacitet, utrymmesbehov, 
miljöegenskaper, anläggnings- och driftskostnader 
samt attraktivitet och tillgänglighet. Systemens säker-
het och trygghet jämförs också. Ett kapitel handlar om 
finansiering och ett annat redogör för hur systemen 
fungerar i svenska förhållanden. 

Vidare beskrivs hur man kan använda moderna  
kollektivtransportsystem för att utveckla staden.  
Genomgången av de olika systemen och deras egen-
skaper bidrar till att utredare, planerare och besluts-
fattare lättare kan bedöma vilka system som kan vara 
ekonomiskt möjliga och användbara i en viss stad eller 
region.

Varudistribution i staden
Sedan några decennier har butikerna inne i stadskärnan 
minskat sina lager. I stället beställer de varor oftare, 
men mindre varor varje gång. Detta leder till tätare 
leveranser, men fyllnadsgraden i fordonen blir ofta 
lägre. Från kommunalt håll finns önskemål om att 
effektivisera distributionen för att förbättra stadsmil-
jön. Kommunerna prioriterar också målen om hållbar 
utveckling och god stadsmiljö för de som bor och ver-
kar i staden, i sitt arbete med tillgänglighet och stads-
planering. Därför har kommunerna de senaste åren 
satt andra trafikanters och intressegruppers behov i 
centrum, i viss mån på bekostnad av tillgängligheten 
för varudistributörerna. Detta kan tillsammans för-
klara varför varudistributörer upplever många pro-
blem idag.

Samverkansprojektet har undersökt hur de större 
kommunerna i Sverige (med fler än 50 000 invånare) 
arbetar med varudistribution. En kartläggning av 
kommunernas arbetsmetoder och projekt rörande 
varudistribution skulle visa problem, möjligheter och 
trender i arbetet kring varudistribution. Det skulle  
ge underlag för att diskutera hur kommunerna i fram-
tiden kan arbeta med varudistributionsfrågor utifrån 
två mål: hållbar utveckling och god tillgänglighet för 
distributörerna. Kartläggningen av kommunernas 
arbete med varudistribution visar att detta kan delas 
in i tre kategorier. Den första kategorin handlar om 
traditionella regleringar och åtgärder och den andra 
om ett effektivare transportsystem med samhällsnyttan 
i centrum. Den tredje kategorin är en kombination av 
de två första. Överlag anger de flesta kommuner att det 
finns problem med varudistribution, framför allt med 
regelöverträdelser, eftersom distributörerna ofta lastar 
och lossar ”var de vill, när de vill”. 
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Framgångsrikt mobilitetsarbete i kommuner
En inventering har gjorts av några kommuners mobi-
litetsarbete, det vill säga arbetet för ett mer hållbart 
resande. Syftet var att redovisa erfarenheter, fram-
gångsfaktorer, hinder och risker kopplade till de pro-
cesser och metoder som krävs för att arbetet ska bli en 
naturlig och självklar del av det kommunala arbetet.

Inventeringen gjordes genom intervjuer med repre-
sentanter från Jönköping, Kalmar, Karlstad, Lund och 
Växjö kommun om deras arbete med att skapa ett mer 
hållbart resande. Kommunerna valdes för att täcka in 
framgångsfaktorer och hinder under olika faser. De ut-
valda kommunerna är inte representativa för samtliga 
Sveriges kommuner utan är valda för att de har kom-
mit förhållandevis långt i sitt arbete med mer hållbara 
resor och transporter eller har erfarenheter som kan 
komma väl till pass vid en identifiering av framgångs-
faktorer och hinder. 

Det finns ett antal begrepp som används mer eller 
mindre synonymt inom detta område, till exempel 
mobility management, hållbart resande och beteende-
påverkande åtgärder. I rapporten används benäm-
ningen ”mobilitetsarbete” och med det avses alla tre 
begreppen.

Resultatet av intervjuerna i de fem kommunerna 
visar på ett antal betydelsefulla framgångsfaktorer. 
Den framgångsrika kommunen bedriver mobilitets- 
arbetet på både kort och lång sikt och har såväl en 
transportstrategi som en mer konkret handlingsplan 
att följa. Mobilitetsprojekt karakteriseras även av ett 
stort mått av samråd redan tidigt under planerings- 
fasen men även under genomförandet. Den framgångs-
rika kommunen utvärderar sitt arbete och får därmed 
ett underlag inför kommande satsningar. Samtliga 
intervjuade kommuner bedriver mobilitetsarbete i 
kombination med fysiska åtgärder, och ser även detta 
som en framgångsfaktor för mobilitetsarbetet.

Stadsläkning kring trafikleder
Den övergripande målsättningen med projektet var att 
pröva möjligheten att omvandla trafikleder till stads-
gator. En trafikled kan definieras som en väg med hög 
grad av separering av gång- och cykeltrafik, där biltra-
fiken prioriteras. Detta delprojekt genomfördes i Upp-
sala och exempel var projektet Råbyvägen, som omfat-
tar området mellan Tycho Hedéns väg och Kungsgatan.

Arbetet utgick från en övergripande analys av Råby-
vägens funktion i dag och i framtiden. Analysen prövade 
förutsättningar som gällde trafikflöden, krav om till-
gänglighet och kapacitet för bil, buss (eventuellt spår-
vagn) och cykel. Två workshoppar hölls i Stockholm i 
maj 2007. Under dessa hölls föreläsningar av experter 
och man hade gruppdiskussioner om målformulering 
för den framtida Råbyvägen och vad begreppet stads-
mässig gata innebär. En eftermiddag ägnades åt stu-
diebesök i Stockholms södra närförorter; Aspudden, 
Liljeholmen, Årstadal, Årsta centrum, Johanneshov 
och Hammarby Sjöstad.

Under juli 2007 koncentrerades arbetet på frågor spe-
cifikt knutna till två detaljplaner för området längs 
Råbyvägen. I en rapport har man sammanställt de 
frågor som diskuterats och presenterar de förslag som 
utarbetats. Huvudtexten behandlar frågor om stads-
läkning och omvandling av trafikleder till stadsgator 
mer generellt. 

Business Improvement Districts (BID) i Sverige
Business Improvement Districts (BID) finns i olika for-
mer på flera internationella fastighetsmarknader. Ett 
BID är ett väl avgränsat område i en stad inom vilket 
man har formaliserat en hållbar samverkan mellan 
fastigheter, handel, boende och en kommun. Syftet är 
att utveckla områdets affärsmöjligheter eller områdets 
attraktivitet i en vidare bemärkelse.

Med ett BID kan en kommun stärka marknadens  
effektivitet genom att begränsa incitamenten till 
”snålskjutsbeteende” bland fastighetsägare, handlare 
och andra aktörer. Ett BID reducerar därmed till exem-
pel behovet för fastighetsägare att ta över närliggande 
fastigheter i området för att möjliggöra förnyelse. 
Mångfalden på stadens fastighetsmarknad kan således 
bevaras.

I rapporten studeras internationella motiv, lagstift-
ning och positiva och negativa erfarenheter av BID. 
Här diskuteras även något om hur BID skulle kunna 
utformas i Sverige. Inom nuvarande lagstiftning, 
plan- och bygglagen och anläggningslagen, är det inte 
uppenbart möjligt att införa en sådan tidsbegränsad 
samverkan mellan flera fastigheter (varav några kan 
ha motsatt sig samverkan). Rapporten indikerar även 
vilka förändringar som kan krävas i svensk lagstift-
ning för att BID ska bli en möjlig policyåtgärd för kom-
muner i Sverige.

någRa angelägna eRfaRenHeteR 
Arbetet med den sista utvärderingen pågår under 2010 
så än har vi inte avrundat projektet med slutsatser. Ett 
antal övergripande erfarenheter kan ändå formuleras, 
eftersom den största delen av projektet är genomfört.

För att vi ska närma oss ”den goda staden” är en 
integrerad samhällsplanering och stadsutveckling en 
förutsättning. 

• För Trafikverkets del krävs att vi kan arbeta med en 
kontinuerlig dialog med våra samarbetspartner och 
avsätta resurser för att delta i tidiga skeden.

• Dialogen är en förutsättning för att Trafikverket ska 
kunna vara en initierande och stöttande part i de 
beslutsprocesser som vi är involverade i både lokalt, 
regionalt och nationellt.

• Syftet med att Trafikverket ska vara aktivt i dessa 
beslutsprocesser är att det ger oss de bästa förut-
sättningarna att arbeta för en långsiktigt hållbar 
utveckling.

• Förslaget till nytt planeringssystem gör det möjligt 
för de planupprättande regionerna att ta ett helhets-
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ansvar för utvecklingsplaneringen. De kan då förena 
ekonomisk infrastrukturplanering med frågor om 
stadsutveckling och annan planering av markanvänd- 
ning.

• En följd av förslaget till nytt planeringssystem är 
att Trafikverkets roll som kompetensstöd och aktiv 
deltagare i den ekonomiska planeringen blir mer an-
gelägen för att samverkan med de planupprättande 
regionerna ska bli konstruktiv.

För att lyckas med ett sektorsöverskridande samarbete 
som också fungerar mellan den lokala, regionala och 
nationella nivån krävs kunskaper, kompetens och en 
positiv attityd. Annars finns alla möjligheter att fastna 

i diskussioner om befattningar, mandat, organisationens 
lämplighet, revirtänkande och maktförhållanden. Det 
blev tydligt i Den Goda Stadens delprojekt.

Gemensam kunskap och erfarenhet skapar arenor 
för diskussion och erfarenhetsutbyte om stadsutveck-
ling och transporter. För att undvika konflikter som 
bromsar eller låser utvecklingen är det viktigt att tänka 
på att en framgångsrik process genom ett komplext 
projekt består av ett gemensamt kunskapssökande. 
Det är helt nödvändigt att känna till varandras intres-
sen. För att få en god stadsutveckling behöver parterna 
utgå från en gemensam helhetssyn trots olika perspek-
tiv och intressen.
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FAKTA OM  
TRANSPORTSEKTORN 2009

Utvecklingen av Sveriges ekonomi och befolkning har 
stor inverkan på transporterna. Under 2009 minskade 
Sveriges BNP med cirka 4,41 procent på grund av det 
ekonomiska läget, medan befolkningen ökade med 
cirka 0,92 procent. Trafikarbetet med personbilar på 
de statliga vägarna ökade med 1,0 procent, medan den 
tunga trafiken minskade med 3,9 procent3. 

DEfINITIoNER:
Trafikarbete: 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
Vägtrafiken står för 87,4 (86,6 år 2008) procent av  
persontransportarbetet i Sverige. Bantrafiken står  
för 9,7 procent och luftfarten 2,2 procent. Persontrans-
portarbetet med personbil på väg har ökat något och 
persontransportarbetet med tåg har minskat något i 
jämförelse med 2008. [Fig. 49]

Persontransportarbetet har sedan 2000 ökat med 7,1 
procent på väg och med 24,8 procent på järnväg. Under 
samma period minskade persontransportarbetet med 
0,2 procent till sjöss och med 18,8 procent med flyg. 

Under 2009 ökade persontransportarbetet på väg med 
0,9 procent men minskade samtidigt med 4,2 procent 
på järnväg och 4,4 procent till sjöss. Persontransport-
arbetet för luftfarten minskade med hela 9 procent 
under 2009 (endast 0,6 procent 2008)4, ett tydligt trend-
brott. 

Av det totala godstransportarbetet svarade vägtrafi-
ken 2009 (2000) för 44,1 (40,0) procent, sjöfartstrafiken 
för 35,3 (37,4) procent och järnvägstrafiken för 20,6 
(22,6) procent. [Fig. 50]

vägtRafik
Trafikarbetet med personbil har ökat marginellt under 
2009. Sedan 2000 har dock trafikarbetet ökat betydligt, 
med 12,6 procent. Trafikarbetet med buss har minskat 
med 12,2 procent sedan 2000. Trafikarbetet med motor-
cykel har ökat med 55,4 procent från 2000 till 2009. 
Från 2008 till 2009 var ökningen 1,8 procent5.

Trafikarbetet med lastbil har ökat med 44,4 procent 
sedan 2000. Fördelat på lätta och tunga lastbilar var 
ökningen 64 respektive 19 procent. Trafikarbetet med 
lätta lastbilar har haft en jämn ökning på cirka 6 pro-
cent per år under den senaste tioårsperioden. Det be-
ror dels på en ökad försäljning av lätta lastbilar, dels 
på att personbilar registrerats om till lätta lastbilar. 
Dock har ökningen varit mindre 2009 än tidigare år. 
[Fig. 51]

[FIG. 49]  TRAFIkSlAGenS AnDel AV peRSonTRAnSpoRTARbeTeT  
 I peRSonTRAnSpoRTARbeTe 2009, pRocenT

Källa: SIKA.
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[FIG. 50]  GoDSTRAnSpoRTARbeTe I SVeRIGe, 
 MIlJARDeR TonkIloMeTeR

Källa: SIKA.
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På det statliga vägnätet har trafikarbetet ökat med  
11 procent sedan 2000. Ökningen var störst på Europa-
vägarna, 15 procent. Under 2009 ökade trafikarbetet 
jämfört med 2008 med cirka 0,2 procent (under 2008 
minskade trafikarbetet med 0,8 procent jämfört med 
2007). Trafikarbetet med personbilar ökade 2009 med 
1,0 procent (minskade 0,9 procent år 2008). Trafikarbe-
tet för lastbilar minskade med 3,9 procent under 2009, 
under 2008 var det oförändrat.6

användaRe7 
I snitt reser vi dagligen 39,8 km per person, varav  
28,9 km med personbil. Män reser i genomsnitt  
44,5 km per person och dag, medan kvinnor reser  
35,1 km. Den totala reslängden 2009 var 109 miljarder 
personkilometer, varav 61 miljarder för män och  
48 miljarder för kvinnor.

[FIG. 51]  TRAFIkARbeTe, MIlJoneR FoRDonSkIloMeTeR

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Personbil 62 549 62 971 61 690 63 185 65 530 66 994 67 190

Lätt lastbil ≤ 3,5 ton 5 656 5 909 6 610 6 945 7 407 7 631 7 711

Tung lastbil > 3,5 ton 4 118 4 155 4 368 4 762 4 917 4 658 4 649

Buss 913 890 844 858 843 835 830

Moped 184 201 242 283 315 329 337

MC 625 674 627 681 687 714 727
 
Källa: VTI, Statistiska Centralbyrån (SCB), SIKA och Vägverket. Data bygger på en reviderad trafikarbetsmodell där även den nya körsträckedatabasen används.

1. Prognos från Konjunkturinstitutet.
2. Preliminär prognos, som bygger på en uppräkning av befolknings- 
 uppgifter från SCB till och med 30 november 2008.
3. Vägverkets trafikmätningar.
4. SIKA som bland annat använder sina egna kvartalsrapporter, Väg- 
 verkets trafikbarometer och luftfartsstatistik för sina skattningar.
5. VTI i samråd med Vägverket. Data bygger på en reviderad trafik- 
 arbetsmodell. I grunden bygger data som nu tagits fram på kör- 
 sträckor från körsträckedatabasen (en databas med koppling till 
 Fordonsregistret för beräkning av körsträckor, framtagen av SCB  
 på uppdrag av SIKA) mellan 2004 och 2008, denna innehåller även 
 fördelning på fordonstyper. För tunga fordon registrerade år före  
 2004 används tidigare version av VTI modellen som för totalskatt- 
 ningen bygger på TA-förändringen på statligt vägnät. TA-föränd- 
 ringen på statligt vägnät används även för utveckling 2008–2009.
6. Vägverkets trafikmätningar.
7. Inrikes resor för personer i åldern 15–84 år. Källa: RES (mätdags- 
 period 2005-10-01–2006-09-30). Under 2009 har ingen resvane- 
 undersökning gjorts. Uppräkning har gjorts utifrån befolknings- 
 ökningen. Medelreslängd och antal resor per person antas vara  
 konstant.
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Av befolkningen över 18 år hade 82,4 procent (80,3 
procent år 2008) körkort år 2009, totalt 6,1 miljoner 
personer. Av kvinnorna hade 76,3 procent körkort och 
av männen 88,8 procent.  
 
foRdon
Inregistreringen av personbilar och lastbilar minskade 
med 17,3 respektive 28,7 procent jämfört med 2008. 
Den ekonomiska krisen anses vara den avgörande fak-
torn för de minskade beställningarna av nya fordon. 
Andelen avställda bilar ökade 2009. I december 2009 
var 18,5 procent av bilbeståndet avställt, motsvarande 
siffra för 2008 var 18,1 procent (16,9 procent 2007).  
Antalet direktimporterade personbilar 2009 var 13 915, 
vilket var 33,4 procent färre än 2008 (minskningen 
mellan 2008 och 2007 var 30,1 procent)1. [Fig. 52]

Uppgifterna om motorcyklar och mopeder i tabellen 
gäller juni respektive år, eftersom det är under perioden 
juni – augusti som flest motorcyklar och mopeder är i 
trafik.

Av lätta fordon (personbil, lätt lastbil och lätt buss) 
drevs 78,2 procent med bensin och 17,3 procent med 
diesel. 0,3 procent var elhybrider och 0,01 procent 

drevs enbart med el. Resterande drevs huvudsakligen 
med etanol (3,7 procent) eller gas (0,5 procent). Av de 
tunga fordonen (fordon över 3,5 ton) var 96,2  procent 
dieseldrivna. Resterande drevs med bensin (1,6 pro-
cent), etanol (0,6 procent) eller gas (1,6 procent). 0,01 
procent drevs enbart med el. 

Drygt 19,7 (20,4) procent av alla fordon som inregist-
rerades 2009 kan drivas med alternativa bränslen. Av 
alla lätta fordon3 som inregistrerades under 2009 kan 
20,2 (20,9) procent drivas med alternativa bränslen. 
Antalet lätta fordon som kan drivas med alternativa 
bränslen4 minskade med cirka 22,6 procent jämfört 
med 2008. Av antalet inregistrerade bilar 2009 är ande-
len etanoldrivna bilar 16,0 procent mot 18,8 procent år 
2008. Andelen dieseldrivna bilar ökar, från 42,1 pro-
cent år 2008 till 45,2 procent år 2009 trots att antalet 
inregistrerade dieseldrivna fordon totalt minskat med 
cirka 18 300 bilar (13,8 procent) jämfört med 2008. An-
talet inregistrerade tunga fordon minskade med 19,1 
procent, från 8 841 till 7 151 fordon. Däremot ökade 
andelen tunga fordon som kan drivas med alternativa 
bränslen från 2,2 procent 2008 till 5,0 procent 2009. 
[Fig. 53]

[FIG. 52]  AnTAl FoRDon I TRAFIk I SluTeT AV ReSpekTIVe åR, AnTAl TuSen

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Personbil 4 116 4 157 4 207 4 264 4 285 4 308

Buss 13 13 14 13 13 13

Lastbil, lätt (≤ 3,5 ton totalvikt) 365 385 401 424 431 437

Lastbil, tung (> 3,5 ton totalvikt) 75 76 79 80 80 79

Släp 805 834 863 898 926 948

Terrängskoter 156 170 177 184 191 202

Traktor 327 327 327 324 322 321

Motorcykel (per 30 juni) 235 250 269 287 297 303

EU-moped klass I (per 30 juni) 48 72 94 118 130 135

Moped klass II 104* 87** 83** 80*** 78*** 76***
 
Källa: Transportstyrelsens trafikregister, SIKA, SCB/fordonsstatistik. 
 * Trafikförsäkrade fordon per 31 december. Källa: Sveriges försäkringsförbund.
 ** Trafikförsäkrade fordon per 30 juni. Källa: Sveriges försäkringsförbund.
 *** Skattade siffror.

[FIG.  53]  AnDel InReGISTReRADe FoRDon peR bRänSleSlAG, pRocenT

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

lätta fordon      

Bensin 81,9 78,4 63,9 49,8 38,3 35,9

varav elhybrider 0,3 0,7 1,3 1,8 3,5 3,5

Diesel 15,9 18,3 27,5 40,3 42,1 45,2

Etanol, hybrid 1,8 2,7 7,4 9,3 18,8 16,0

Gas 0,4 0,6 1,2 0,6 0,7 2,9

El 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tunga fordon      

Diesel 97,2 95,6 94,5 96,7 97,1 94,5

Gas 2,5 1,9 2,7 1,9 1,7 3,9

Etanol 0,0 0,0 1,5 0,1 0,4 1,0

Bensin 0,3 2,5 1,3 1,3 0,7 0,6
 
Källa: Vägverket och Transportstyrelsen.
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dRivmedel   
Mängden levererad motorbensin (exklusive lågin-
blandad etanol) var 1,0 procent lägre de första elva 
månaderna 2009 än motsvarande period under 2008. 
Detta är främst ett resultat av utbyte av bensindrivna 
personbilar och lätta lastbilar mot dieseldrivna.5 
Andelen av totalt nyregistrerade lätta fordon har för 
bensindrivna fordon minskat från 38,3 år 2008 till 35,9 
procent år 2009. Viss ökning av antalet avställda lätta 
fordon kan noteras. 

Mängden levererad diesel var 1,5 procent lägre de 
elva första månaderna 2009 än motsvarande period 

1. Transportstyrelsen och SIKA.
2. Vägverket och Transportstyrelsen.
3. Fordon registrerade för första gången i EU. Under 2009 registrera- 
 des totalt  262 758 (324 360) fordon. Cirka 51 425 (66 178) av dessa  
 kan drivas med alternativa bränslen. 
4. Omfattar samtliga bränsleslag förutom bensin och diesel.
5. SCB och Vägverket.
6. Avser total mängd levererad diesel. Det innefattar även diesel  
 för andra ändamål än som drivmedel inom vägtransportsektorn.
7. SCB och Vägverket.
8. Omfattar RME (låginblandat i diesel och rent), biogas (inte naturgas)  
 och etanol (låginblandat i bensin, i E85 och nästan rent i bussbränsle).  
 Endast förnybar del i bränsle inräknas. 
9. Vägverket.

2008.6 Inom vägtransportsektorn har dieselförbruk-
ningen minskat på grund av dels att trafiken med last-
bilar har minskat något, dels att fordonen har blivit 
mer energieffektiva. En ökad inblandning av fettsyra-
metylestrar (FAME) i dieseln medförde att mängden  
levererad ren diesel minskade med 2,3 procent. Där-
emot var den totala ökningen av FAME 27,5 procent 
jämfört med 2008.7

Andelen förnybara bränslen8 inom hela vägtrans-
portsektorn var cirka 5,3 (5,0) procent 2009. Ökningen 
beror främst på inblandning av RME i diesel, men även 
på ökad användning av biogas.9 [Fig. 54]

[FIG. 54]  AnDelen FöRnybARA bRänSlen InoM helA 
 VäGTRAnSpoRTSekToRn

 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Andelen förnybara bränslen  
inom hela vägtransport- 
sektorn, procent 2,2 2,4 3,2 4,0 5,0 5,3
 
Källa: Vägverket.
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antal miljöbilaR i sveRige
Det finns ingen samlad definition av begreppet miljöbi-
lar. Gemensamt är dock att en miljöbil bör vara energi-
effektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt 
som den är ren och tyst. Antalet miljöbilar ökar snabbt. 
Det säljs allt fler alternativbränslebilar, flexifuelbilar, 
hybridbilar och snåla bilar med vanliga bensin- eller 
dieselmotorer. 

I förordningen om miljöbilspremie ställs följande 
krav på en miljöbil: 

• En alternativbränslebil (FFV/flexifuelbilar, bifuel 
och/eller el) ska ha en bränsleförbrukning per  
100 km som motsvarar högst 

• 9,2 liter bensin 
• 9,7 kubikmeter gas 
• 37 kilowattimmar el. 

En alternativbränslebil ska också i huvudsak tankas 
med alternativt bränsle och inte med fossilt bränsle. 

• En bil som drivs med fossila bränslen kan kallas 
miljöbil om utsläppen av koldioxid är max 120 g/km. 
För att klara det kravet måste bränsleförbrukningen 
per 100 km vara högst cirka 

• 4,5 liter diesel 
• 5,0 liter bensin. 

För dieselmotorer finns dessutom ett partikelkrav på 
max 5 mg partiklar/km. I praktiken innebär det att 
bilar med dieselmotor måste ha partikelfilter för att 
klassas som miljöbilar. [Fig. 55]

[FIG. 55]  AnTAl MIlJöbIlAR 2007, 2008 och 2009

Månad Antal miljöbilar Varav avställda

December 2007 105 063 2 665

December 2008 193 645 6 561

December 2009* 276 406 9 947
 
* Från och med oktober 2009 omfattar statistiken också fordon som saknar  
 miljöklass, men som anses vara miljöbilar då de uppfyller gränsvärdena för  
 utsläppsnivå Euro 5 i EG-förordningen (715/2007) om typgodkännande av  
 motorfordon avseende utsläpp. 

bRänsleföRbRukning ocH koldioxidutsläpp
Bränsleförbrukningen för nya personbilar 2009 var i 
genomsnitt 6,7 l/100 km, en minskning med 0,4 l/100 
km sedan 20081. Det är den lägsta bränsleförbruk-
ningen sedan sammanställningarna startade 1978. 
Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten som in-
fördes under 2006 har tillsammans med miljöbilspre-
mien bidragit till den minskade bränsleförbrukningen. 
Även det ekonomiska läget under 2009 kan ha påverkat 
bränsleförbrukningen. Sverige är ett av de länder i EU 
som har högst andel biodrivmedel. År 2007 var andelen 
3,93 procent, jämfört med cirka 2,60 procent inom EU-
länderna2.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar 2009 var i 
genomsnitt 165 g/km. År 2008 var det genomsnittliga 
koldioxidutsläppet 1533 g/km för nya bilar inom EU.  
[Fig. 56]
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[FIG. 56]  bRänSleFöRbRuknInG och kolDIoxIDuTSläpp FöR nyA peRSonbIlAR

 

 1995 * 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Bensin l/100 km 9,3 8,3 8,2 8,0 7,8 7,5 7,1

Diesel  l/100 km 7,5 6,5 7,0 6,9 6,6 6,3 6,0

Totalt bensin och diesel l/100 km 9,3 8,2 8,1 7,8 7,3 7,1 6,7

CO2 g/km för bensindrivna 222 199 194 190 185 178 169

CO2 g/km för dieseldrivna 199 176 188 183 175 167 158

Totalt bensin och diesel CO2 g/km 221 197 194 189 181 174 165
 
* 1995 är basår för den europeiska överenskommelsen om minskade koldioxidutsläpp från nya bilar.
Källa: Vägverket och Transportstyrelsen. 

[FIG. 57]  VäGlänGD och TRAFIkARbeTe 2009

 

kategori  Väglängd, km  Antal fordonskm  
  (miljarder) 

Statliga vägar 98 400 55

Vägkategori  

Europavägar 6 400 22

Övriga riksvägar 8 900 13

Primära länsvägar 11 000 8

Övriga länsvägar 72 100 12

Vägtyp  

Motorvägar 1 880 15

Motortrafikleder 360 1,2

varav mötessäkrade 340 1,1

4-fältsväg 200 1,3

Vanlig väg 95 950 37

varav mötessäkrade 1 800 4,6

kommunala gator och vägar 46 500* 23**

Källa: Vägverkets trafikräkningar, Nationella Vägdatabasen, uppgifterna är 
avrundade.   
 * Sedan 2009 finns vägarna inlagda i Vägverkets Nationella Vägdatabas  
  (NVDB). Uppgift om väglängd kommer från NVDB.
 ** Skattat av VTI.

[FIG. 58]  VäGlänGD och TRAFIkARbeTe uppDelAT på hASTIGheTSGRänSeR

 2009 2008 

kategori Väglängd, km Antal fordonskm (miljarder) Väglängd, km Antal fordonskm (miljarder)

hastighetsgräns, km/tim    

 120 330 2 330 2

 110 1 650 9 3 400 10

 100 3 700 6 1 930 4

 90 10 100 12 23 600 20

 80 14 000 7 400 1

 70 60 500 15 60 860 14

 60 120 0 10 0

 50 7 700 4 7 600 4

 40 30 0 10 0

 30 270 0 260 0

Källa: Vägverkets trafikräkningar, uppgifterna är avrundade.

1. Vägverket och Transportstyrelsen.
2. Eurostat: Energy, transport and environment indicators,  
 2009 edition.
3. Federation for Transport and Environment, T&E.
4. Uppgifter från Vägverket. Uppgift om statliga allmänna väglängder  
 kommer från NVDB. Uppgift om enskilda vägar kommer ifrån EVB  
 (Enskilda vägar bidragssystem). Sedan 2009 finns vägarna inlagda 
 i Vägverkets Nationella Vägdatabas (NVDB).

infRastRuktuR
Det svenska vägnätet består av cirka 98 400 km stat-
liga allmänna vägar och cirka 46 500 km kommunala 
gator och allmänna vägar. Förutom de allmänna 
vägarna finns cirka 75 900 km enskilda vägar med 
statsbidrag och ett mycket stort antal enskilda vägar 
utan statsbidrag, merparten så kallade skogsbilvägar.4 
[Fig. 57] 

Den 1 maj 2008 infördes nya hastighetsgränser ge-
nom att en ny trafikförordning trädde i kraft. Under 
2008 påbörjades en översyn av hastighetsgränser. 
Översynen gäller statliga 90- och 110-vägar och kom-
munala vägar främst i tätorter, och den görs i samver-
kan med åtgärdsplaneringen för år 2010–2020. Tabel-
len nedan visar de förändringar som genomförts 2008 
och 2009. Det är dels en omfördelning av väglängd för 
olika hastighetsgränser, dels justering av antalet for-
donskilometer per hastighetsgräns. [Fig. 58]
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