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Vägtransportsystemet 2008

• Trafikarbetet på de statliga vägarna minskade med 0,9 procent.1

• Antalet dödade i trafiken beräknas uppgå till 420 (471) personer.
• Antalet svårt skadade beräknas uppgå till 3 725 (3 824) personer.
• De totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken minskade med 
cirka 2 procent.

• Cirka 300 000 personer längs de statliga vägarna är utsatta  
för bullernivåer över riktvärdena inomhus, vilket är något  
färre än 2007.

• Tillgängligheten mellan tätortsområden försämrades medan  
tillgängligheten inom storstadsområdena sammantaget för- 
bättrades.

• Tillståndet på de statliga vägarna (andelen spåriga vägar) för- 
sämrades.

 

Det övergripande målet för transportpolitiken är att ”transport-
politiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och lång-
siktig hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv 
i hela landet”. Transportpolitiken ger bidrag till att uppnå hållbar 
tillväxt, välfärd och livskvalitet. 
 Vägverkets uppgift är att utveckla vägtransportsystemet i den 
riktning som regering och riksdag har beslutat om. Vägverket har 
därför ett ansvar att bidra till hållbar utveckling, där vi tar hänsyn 
till sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på lång 
sikt. 
 Denna hållbarhetsredovisning beskriver hur Vägverket bidrar till 
hållbar utveckling i samhället genom våra insatser i vägtransport-
systemet. Hållbarhetsredovisningen beskriver också aspekter på 
hur hållbarheten påverkas direkt när vi genomför verksamheten.
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läs mer om Vägverkets 
verksammhet i Vägverkets 
årsredovisning 2008.

läs mer om utvecklingen 
i vägtransportsystemet och 
Vägverkets verksamhet i  
Vägtransportsektorn  
– Sektorsrapport 2008.

1.  Under 2007 ökade trafikarbetet med 2,8 procent.

Dessa redovisningar finns även på Vägverkets webbplats vv.se – Publikationer & broschyrer

GRI-korsreferenslistan redovisas på webbplatsen vv.se.
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Vägverkets hållbarhetsredovisning 2008 är den första 
sammanhållna redovisningen av Vägverkets arbete för 
hållbar utveckling. Målgruppen för redovisningen är 
alla som är intresserade av att ta del av hur Vägverket 
arbetar för att bidra till hållbar utveckling.1

I Vägverkets hållbarhetsredovisning för kalender-
året 20082 beskriver vi det mest väsentliga i vårt arbete 
för hållbar utveckling. Här redogör vi för det som vi 
bedömer vara intressant för våra uppdragsgivare, 
kunder och samarbetspartner. Innehållet i redovis-
ningen har valts med hänsyn till kopplingen till främst 
policydokument, externa och interna mål samt kraven i 
Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer ”Riktlinjer 
för hållbarhetsredovisning, version 3.0”.3

Tyngdpunkten ligger på att beskriva Vägverkets an-
greppssätt och insatser för hållbar utveckling. Redo-
visningen omfattar även insatser för att påverka andra 
aktörer. Andra aktörers åtgärder ingår dock normalt 
inte i redovisningen.

Innehållet i redovisningen är anpassad efter GRI:s 
principer enligt riktlinjerna. Ambitionen är att all 
väsentlig information om Vägverkets hållbarhets-
påverkan ska vara inkluderad och att informationen 
i så stor utsträckning som möjligt ska vara fullstän-
dig. Informationen i redovisningen ska också i så stor 
utsträckning som möjligt motsvara våra intressenters 
förväntningar, och det ska tydligt framgå utifrån vilket 
hållbarhetssammanhang som Vägverket verkar.

Hållbarhetsredovisningen görs i ett socialt, eko-
nomiskt och miljömässigt perspektiv. För en hållbar 
utveckling krävs det insatser inom alla dimensioner av 

Om Vägverkets hållbarhets-
redovisning 2008

hållbarhet. I redovisningen lägger vi därför lika stor 
vikt på de tre hållbarhetsdimensionerna.

Tyngdpunkten i redovisningen ligger på att beskriva 
de indirekta dimensionerna av arbetet för hållbar 
utveckling. Exempelvis är målet när det gäller miljö 
främst att minska vägtransportsystemets miljöpåver-
kan, vilken är mycket mer betydande än påverkan av 
Vägverkets egen verksamhet.

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela Vägverket 
förutom affärsenheternas och bolaget SweRoads verk-
samhet – om annat inte anges.4

Hållbarhetsredovisningen omfattar all hållbarhets-
information i Vägverkets årsredovisning 2008 och 
Vägverkets hållbarhetsredovisning 20085 samt redo-
visningsprinciper och GRI korsreferenser. 

Hållbarhetsredovisningen är inte granskad av ex-
tern revisor, förutom de delar som ingår i Vägverkets 
årsredovisning. Eftersom detta är Vägverkets första 
sammanhållna hållbarhetsredovisning har vi detta år 
valt att inrikta arbetet på att systematisera rappor-
teringen av hållbarhetsinformation. På sikt är ambi-
tionen att utforma dokumenterade rutiner för intern 
kvalitetssäkring av rapporterad information för att 
göra en extern revision av hållbarhetsredovisningen 
möjlig.

I Vägverkets hållbarhetsredovisning 2008 beskriver vi 
resultatet av Vägverkets insatser för hållbar utveckling 
2008. Hållbarhetsredovisningen är inte avsedd att ge en 
samlad bild av tillståndet i vägtransportsystemet.

Genomförda åtgärder och resultat i form av ett 
mindre antal mått redovisas inom olika områden för 

varje hållbarhetsdimension. När tabeller, diagram och 
resultatanalyser fi nns i Vägverkets årsredovisning 
hänvisar vi till aktuell sida i årsredovisningen.

Vägverkets hållbarhetsredovisning 2008 är inte 
avsedd att ge en sammanhållen återrapportering 
gentemot regleringsbrevets mål. Denna rapportering 
gör vi i Vägverkets årsredovisning 2008 och Vägverkets 
sektorsrapport 2008.

När det gäller vissa GRI-indikatorer (exempelvis 
EC1 och EN8) har vi valt att använda andra beräk-
ningssätt än GRI:s indikatorprotokoll. Flera av de 
miljöindikatorer som redovisas avspeglar inte Väg-
verkets egen miljöpåverkan utan förändringen av 
vägtransportsystemets miljöpåverkan till följd av 
Vägverkets insatser.

Vägverkets uppfattning är att innehållet i hållbarhets-
redovisningen för 2008 uppfyller nivå B enligt GRI. 
[Fig. 1]

Revisionsföretaget KPMG genomförde i början av 
2009 en översiktlig genomgång av innehållet i håll-
barhetsredovisningen. KPMG anser att redovisningen 
uppfyller redovisningsnivå B enligt GRI.

Vägverkets styrelse har i februari 2009 fastställt 
Vägverkets årsredovisning 2008 och Vägverkets håll-
barhetsredovisning 2008. 

Vägverkets årsredovisning 2008 och Vägverkets håll-
barhetsredovisning 2008 skickas till regeringen och 
till ett stort antal myndigheter och andra organisatio-
ner. Allmänheten kan beställa redovisningarna på vår 
webbplats vv.se. Dokumenten fi nns även tillgängliga i 
digital form. 

Report on:
1.1
2.1–2.10
3.1–3.8, 3.10–3.12
4.1–4.4, 4.14–4.15

Report on criteria listed 
for Level C plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5–4.13, 4.16–4.17

Same as requirement 
for Level B

Not required Management Approach 
Disclosures for each 
Indicator Category

Management Approach 
disclosed for each 
Indicator Category

Report on a minimum of 
10 Performance Indicators, 
including at least one from 
each of: social, economic 
and environment.

Report on a minimum of 
20 Performance Indicators, 
including at least one from 
each of: economic, environ-
ment, human rights, labor, 
society, product responsibility.

Respond on each G3 and 
Sector Supplment* indicator 
with due regard to the mater-
iality Principle by either: 
a) reproting on the indicator 
or b) explaining the reason 
for its omission.
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* Sector supplement in final version

C C+ B B+ A A+

1. Ingen kommunikation med våra intressenter har genomförts som  
 en del i arbetet med hållbarhetsredovisningen.
2. Hållbarhetsredovisningen har en ettårig redovisningscykel.
3. GRI verkar för att företag och organisationer frivilligt ska redovisa 
 sin verksamhet ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
4. SweRoad och Vägverket Produktion tar fram egna hållbarhetsredo-
 visningar för 2008.
5. Båda dokumenten behöver läsas för att få en samlad bild av 
 Vägverkets arbete med hållbar utveckling. GRI-registret på webb-
 sidan vv.se kan användas som vägledning för viss GRI-relaterad 
 information.

[Fig. 1]  GRI ApplIcATIOn leVelS

Om Vägverkets hållbarhetsredovisning 2008Om Vägverkets hållbarhetsredovisning 2008
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Vägverket arbetar sedan många år för en hållbar  
utveckling som en del av vår strategi. Detta förstärk-
tes ytterligare i formuleringen av den nya strate-
giska planen för 2008 – 2017.

 
Under 2008 har Vägverket prioriterat bland annat föl-
jande åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling:

åtgärder för minskade koldioxidutsläpp från  • 
  vägtrafiken

åtgärder för färre bullerstörda boende längs de  • 
  kommunala vägarna

insatser för att åtgärda hållplatser med hänsyn till • 
  funktionshindrade på ett utpekat kollektivtrafik- 
  nät på regionala vägar 

översyn av hastighetsgränser och mötesseparering  • 
  av vägar på det regionala vägnätet för att bidra till  
  att färre dödas och skadas i vägtrafiken

åtgärder för jämställdhetsintegrering vid upp- • 
  handling och dialogprojekt inom driftverksam- 
  heten.

Viktiga händelser under 2008
•	 Flera	vägsträckor	invigdes	som	bidrar	till	ökad	tillgänglighet.1

•	 Vägverket	genomförde	åtgärder	som	innebär	en	minskning	
av koldioxidutsläppen från vägtrafiken med cirka 72 000 ton, 
jämfört	med	cirka	40	000	ton	2007.

•	 Nya	hastighetsgränser	infördes	på	närmare	400	mil	Europa-
vägar	och	viktiga	riksvägar.	91	mil	fick	höjd	hastighetsgräns.	
På	240	mil	sänktes	hastighetsgränsen.	Hastighetsgränssys-
temet har tio steg och utgår från vägens säkerhetsstandard.

•	 Uppdraget	att	föreslå	ett	nytt	etappmål	för	trafiksäkerhets- 
utvecklingen redovisades till regeringen.

•	 En	handlingsplan	för	2009	med	100	sätt	att	förbättra	anlägg-
ningsmarknadens effektivitet har tagits fram.

•	 Samverkan	med	leverantörer	och	andra	aktörer	har	gett	
goda resultat i flera projekt.

 
utmärkelser under året
Under	2008	har	EU-kommissionen	tilldelat	Vägverket	utmär-
kelsen	eSafety	Awards	för	initiativet	att	få	fordonstillverkare	att	
använda	antisladdsystemet	ESC,	Electronic	Stability,	i	nytillver-
kade bilar.

Social hållbarhet2 

JämställDhet3 och mångfalD
Vägverkets långsiktiga arbete med jämställdhets-
integrering har utvecklats positivt. De grundläggande 
kunskaperna om jämställdhetsmålet och jämställd-
hetsintegrering bedöms ha ökat. Verktyg och modeller 
har införts i styrningen som stödjer jämställdhetsin- 
tegrering. Våra insatser för ökad tillgänglighet för 
personer med funktionshinder och barn bedöms 
ha bidragit till att en större andel kan utnyttja väg-
transportsystemet, sid 25 – 28.

trygghet och säkerhet
Fortsatt satsning på trafiksäkerhetskameror, utbygg-
nad av mötesseparerad väg och införande av ett nytt 
hastighetsgränssystem beräknas tillsammans ha bi-
dragit till färre dödade i trafiken. Trafikanternas upp-
levda säkerhet och trygghet bedöms vara oförändrad, 
sid 28 – 30.

hälsa
Vägverket har fortsatt att göra insatser inom områden 
som påverkar människors hälsa – exempelvis buller 
och luftkvalitet. Luftkvaliteten är dock fortfarande ett 
problem på vägsträckor i vissa tätorter. Våra åtgärder 
under 2008 har lett till att färre är bullerstörda, även 
om många fortfarande behöver åtgärder för att minska 
buller, sid 31.

Interna arbetsförhållanDen
Andelen nöjda medarbetare i Vägverket har ökat från 
den senaste mätningen (2006). Sjukfrånvaron under 
2008 var lägre än 2007. Andelen långtidssjuka mins-
kade under året. Mångfalden i Vägverket bedöms  
totalt sett vara oförändrad, sid 31 – 34.

 

Ekonomisk hållbarhet4

tIllgänglIghet
Tillgängligheten mellan tätortsområden genom det 
nationella vägnätet har försämrats under 2008. Res-
tiderna har ökat mellan ett antal orter längs det  
nationella vägnätet. Tillgängligheten inom storstads-
områdena har förbättrats, sid 36 – 38.

VägkapItal
Eftersläpningen i underhållet av vägarna redovisas på  
sid 38.

 

Miljömässig hållbarhet

klImat
Vägverket har under 2008 genomfört åtgärder som 
innebär en minskning av koldioxidutsläppen från väg-
trafiken med cirka 72 000 ton jämfört med cirka 40 000 
ton 2007, sid 42 – 44.

luft
Luftkvaliteten i tätorter har långsiktigt förbättrats. 
Trots detta finns det fortfarande vägsträckor där miljö- 
kvalitetsnormen riskerar att överskridas. Normerna 
för kvävedioxid riskerar att överskridas längs fler  
kilometer väg under 2008 än 2007, sid 44.

buller
Till följd av Vägverkets åtgärder har antalet buller-
utsatta längs statliga vägar minskat under året, 
sid 45.

lanDskap
I upphandlingar av drift har inriktningsmålen för 
natur, kulturmiljö och friluftsliv tillämpats för nästan 
alla driftområden. Däremot är det få projektdirektiv 
för investeringsprojekt som ställer krav på projektmål 
för natur-, kulturmiljö och friluftsliv, sid 45 – 46.

Vatten och materIal
Under året har vattenförsörjningen tryggats för många 
konsumenter anslutna till stora vattentäkter längs det 
statliga vägnätet. Det tillkom fler konsumenter med 
tryggad vattenförsörjning under 2008 än det gjorde 
2007, sid 46.

Inledning

1. Exempelvis Norrortsleden i Stockholm, Torp – Håby och Värmlands- 
 bro – Hogdal på E6 i Bohuslän, Lekhyttan – Adolfsberg på E18 väster 
 om Örebro, Västjädra – Västerås på E18, Hån – Töcksfors på E18 i  
 västra Värmland, Kronoparken – Skattkärr på E18 i Karlstad och  
 förbifart Sala på riksväg 70.

Sammanfattning 
Resultat av Vägverkets insatser för hållbar utveckling 2008

2. Social hållbarhet innefattar även kultur. Eftersom vi bara delvis 
 har utvecklade mätmetoder inom kulturell hållbarhet ingår inte  
 området i bedömningen.
3. Jämställdhetsintegrering är vår strategi för att uppnå önskade  
 tillstånd och effekter i vägtransportsystemet. Resultatet för  
 delaspekten jämställdhet bedöms utifrån organisationens  
 jämställdhetsmognad. 
4. Tyngdpunkten i redovisningen ligger på att beskriva ekonomisk  
 hållbarhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Insatser för  
 ökad tillgänglighet bidrar till att skapa ekonomiska värden i  
 samhället.

SammanfattningInledning
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Vägverkets uppgift är att effektivt och i samverkan 
med andra aktörer utveckla vägtransportsystemet i 
den riktning som regering och riksdag beslutat om. 
Vårt arbete ska leda till ett säkert, miljöanpassat 
och jämställt vägtransportsystem som bidrar till re-
gional utveckling och ger medborgarna och närings-
livet hög tillgänglighet och hög transportkvalitet. 

I Vägverkets uppgifter ingår ett sektorsansvar för 
vägtransportsystemet. Vägverket ska inom ramen för 
sitt sektorsansvar vara samlande, stödjande och på-
drivande i förhållande till övriga berörda parter.

Som förvaltningsmyndighet ansvarar Vägverket för 
myndighetsutövning inom vägtransportsektorn samt 
för planering, byggande, drift och underhåll av de 
statliga vägarna.

Vägverket ska nå framgång genom att skapa största 
möjliga värde för medborgare och näringsliv, som vi 
definierar som våra kunder – dem vi är till för. Där- 
igenom bidrar vi till att uppfylla kraven och målen 
från vår uppdragsgivare – regeringen. Vi samverkar 
med olika aktörer – våra samarbetspartner1 för att 
skapa goda resmöjligheter.2  

 

VägVerkets Vision 
Vi	gör	den	goda	resan	möjlig.

VägVerkets Verksamhetsidé
Med	människan	i	centrum	skapar	Vägverkets	möjligheter	 
till	effektiva,	säkra	och	miljöanpassade	transporter	för	med- 
borgare och näringsliv.

 
God mobilitet – den goda resan – är viktig för välfär-
den. Vi uppnår den goda resan genom ett transport-
system som finns till för medborgarna och näringsliv, 
och som möjliggör säkra, effektiva och tillförlitliga 
resor och transporter. Det ska också vara tillgängligt 
för alla på lika villkor. 

I vårt uppdrag ingår att verka för att den fysiska 
samhällsstrukturen långsiktigt bidrar till önskad sam-
hällsutveckling, där transporter och bebyggelse utgör 
en samordnad helhet som främjar tillväxt, arbete och 
en attraktiv livsmiljö.

För att göra den goda resan möjlig behöver vi  
framstå som  

öppna• 
trovärdiga• 
kreativa samhällsbyggare.• 

Vägverkets uppdrag, vision, verksamhetsidé och  
kännetecken är viktiga utgångspunkter för vårt arbete 
med att bidra till hållbar utveckling.

Genom dialog med våra kunder och andra intres-
senter får vi ny kunskap om dessas problem och behov. 
Den kunskapen kan leda till att verksamheten behöver 
anpassas efter en ny målbild. En viktig del i vårt kund- 
inriktade arbetssätt är att utveckla dialogen med  
enskilda medborgare och att öka vår tillgänglighet  
och öppenhet.

Vägverket tillhandhåller stöd för den goda resan och 
den goda transporten genom följande tjänster:

vägnät som ger grundläggande förutsättningar för • 
  resor och transporter

tjänster som skapar förutsättningar för resor och  • 
  transporter

tjänster som ger stöd för att planera resor och  • 
  transporter

tjänster som ger stöd för att genomföra resor och • 
  transporter.

Från och med 2009 delas Vägverket in i ett huvud-
kontor och sju verksamhetsområden. Vägverkets sju 
regioner ingår i verksamhetsområde Samhälle.3 Den 
geografiska indelningen i regioner innebär att vi har 
verksamhet i hela landet. Vid verket finns också en in-
ternrevision. Huvudkontoret består av två avdelningar 
och fem ledningsfunktioner och finns i Borlänge.4  
Vägverket förvaltar aktier i bolaget SweRoad, som i 
huvudsak bedriver verksamhet i andra länder. [Fig. 2]

Under 2008 var Vägverket indelat i ett huvud- 
kontor, åtta verksamhetsområden och tre affärs- 
enheter. Vägverkets verksamhetsvolym uppgick brutto 
till 25,7 (23,1) miljarder kronor. Antal anställda var 
cirka 6 600, varav cirka 3 400 inom affärsenheterna.

Kort om Vägverket 

1. Exempel på samarbetspartner är kommuner, länsstyrelser,  
 regionala organ, andra myndigheter, högskolor, bransch- 
 organisationer och intresseorganisationer.
2. Regeringen, medborgare och näringsliv samt leverantörer och  
 samarbetspartner är våra viktigaste intressenter.
3. Från och med den 1 juli 2008 ingår Vägverkets regioner i verksam- 
 hetsområde Samhälle. Som en följd av detta är Vägverkets region- 

STYRELSE

INTERNREVISIONEN

GENERALDIREKTÖR
HUVUDKONTOR

SAMHÄLLE FÄRJEREDERIET SUPPORT

UTVECKLINGS-
ORGANISATION

VÄG FÖRARPROV VUC

SWEROAD

”Vi gör den goda resan möjlig.”

 chefer inte längre direkt underställda generaldirektören. De är  
 istället underställda chefen för verksamhetsområdet Samhälle.
4. Ledningsfunktionerna är ekonomi, HR, kommunikation, IT och  
 juridik. Funktionsansvariga chefer ansvarar gentemot general- 
 direktören för inriktning, omfattning och samordning av upp- 
 gifter knutna till ett visst område. Ansvaret omfattar alla nivåer  
 i organisationen. 

Kort om Vägverket Kort om Vägverket 

[Fig. 2]  VÄGVeRKeTS ORGAnISATIOn 2009

E18	byggs	om	till	motorväg	från	Sagån	fram	till	Enköping.
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Hållbar utveckling
hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina behov.

 
En hållbar transportförsörjning bidrar till hållbar 
utveckling i samhället. En långsiktigt hållbar trans-
portförsörjning innebär att transportsystemet ska 
utvecklas för att tillgodose såväl dagens behov som 
kommande generationers behov.

hållbarhetsDImensIoner
Hållbar utveckling har följande tre dimensioner:

social dimension• 
ekonomisk dimension• 
miljömässig dimension• 

Hållbarhetsdimensionerna är ömsesidigt beroende av 
varandra. Välfärd och livskvalitet – social hållbarhet 
– förutsätter hållbar tillväxt – ekonomisk hållbarhet. 
Hållbar tillväxt och goda levnadsbetingelser förutsät-
ter att vi verkar för en god miljö – miljömässig hållbar-
het. 

Åtgärder inom transportsystemet som bidrar till den 
ekonomiska utvecklingen kan leda till bättre livsmil-
jöer för medborgarna. Bättre livsmiljöer kan samtidigt 
bidra till bättre fungerande arbetsmarknadsregioner, 
vilket är gynnsamt för produktiviteten i samhället.

Mellan hållbarhetsdimensionerna kan det även fin-
nas konfliktpunkter. Exempelvis kan krav på säkerhet 
och hälsa (sociala villkor) och krav som gäller miljö-
påverkan begränsa vilka åtgärder som kan väljas för 
att åstadkomma ökad tillgänglighet. Krav på trygghet 
och säkerhet kan motverka önskvärda åtgärder för en 
god miljö. Detta konkretiseras i de konflikter som kan 
uppstå mellan de transportpolitiska delmålen.1 

förutsättnIngar för ett hållbart  
Vägtransportsystem
Förutsättningarna för ett hållbart vägtransportsystem 
är följande:

Vägtransportsystemet är inte långsiktigt håll- • 
  bart som det är utformat idag. Det gäller främst  
  användningen av mark, energi och material men 
  även effekter i form av dödade och skadade i  
  trafiken.

För att vägtransportsystemet ska bli hållbart  • 
  krävs att även samhället i sin helhet är långsiktigt  
  hållbart, eftersom vi använder gemensamma  
  ändliga resurser.

Vägtransportsystemet kan i varje situation göras  • 
  mer hållbart. 

Delar i vägtransportsystemet bidrar till långsiktig • 
  hållbarhet – inte minst ur ett socialt och ekono- 
  miskt perspektiv.

Vägverkets uppgift är att minska de negativa  • 
  effekterna av vägtransportsystemet och bidra  
  till de positiva effekterna.

1.  Vägverket arbetar därför medvetet och systematiskt med att väga  
 samman olika mål för att nå de effekter som är bäst totalt sett.

VägVerkets påVerkan på hållbar  
utVecklIng
Vägverket bidrar till hållbar utveckling genom de insat-
ser vi gör för att förbättra olika tillstånd i vägtransport-
systemet, där förbättringarna ger positiva effekter i 
samhället (indirekt påverkan). Vi påverkar även hållbar-
heten direkt – positivt eller negativt – när vi genomför 
vår verksamhet (direkt påverkan). Vägverkets påverkan 
på hållbar utveckling genom effekterna av våra insatser 
sker genom våra möjligheter att

bidra till att skapa goda levnadsbetingelser för  • 
  alla medborgare i form av exempelvis tillgång till  
  samhällsutbud och aktiviteter som är av betydelse 
  för en god livskvalitet – främst genom våra insat- 
  ser för ökad tillgänglighet, god transportkvalitet,  
  ett jämställt transportsystem och säker trafik  
  (social hållbarhet)

bidra till att säkra och utveckla livskraften i  • 
  landets olika delar i form av exempelvis syssel- 
  sättning och produktivitet – främst genom våra 
  insatser för ökad tillgänglighet och god transport- 
  kvalitet (ekonomisk hållbarhet)

bidra till en god miljö – främst genom våra insatser • 
  inom vägtransportsystemet för minskade utsläpp  
  av klimatgaser, bättre luftkvalitet, minskat buller,  
  tryggade vattentäkter och god natur- och kultur- 
  miljö (miljömässig hållbarhet).

Tyngdpunkten i redovisningen ligger på att beskriva de 
indirekta dimensionerna av arbetet för hållbar utveckling.

Vägverket påverkar även hållbarheten direkt som en 
följd av vårt agerande när vi genomför verksamheten. 
Vi har bland annat ett ansvar för att

ta hänsyn till säkerhet och hälsa när vi bygger,  • 
  underhåller och sköter vägar (social hållbarhet)

vara en god arbetsgivare (social hållbarhet)• 
hushålla med resurser (ekonomisk och miljömässig • 

  hållbarhet)
ta hänsyn till miljö – exempelvis energi- och  • 

  bränsleförbrukning – när vi bygger, underhåller  
  och sköter vägar (miljömässig hållbarhet).

Vägverket påverkar samhällets utveckling mot ökad 
hållbarhet bland annat genom att medverka i sam-
hällsplaneringen. 

 

Hållbar	utvecklingHållbar	utveckling
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Vägverket vidgar arbetet från att vara vägbyggare  
till att bli samhällsbyggare. Det gör vi bland annat 
genom att inrikta oss på att medverka mer aktivt  
i tidiga skeden i samhällsplaneringen. Därigenom  
kan vi bättre bidra till en hållbar utveckling av väg-
transportsystemet. 

Vägverket har stora möjligheter att påverka sam-
hällets utveckling mot ökad hållbarhet. Därmed har vi 
även ett stort ansvar. För att åstadkomma en hållbar 
utveckling samverkar vi med andra aktörer. Det gör vi 
bland annat genom att skapa gemensamma målbilder 
för hur bebyggelse och transportsystem ska utvecklas 
i tätorter.

Våra ambitioner är följande:

Vi ska identifiera, utveckla och sprida kunskap  • 
  och metoder om hur samhällsplaneringen kan  
  bidra till hållbar utveckling av transportsystemet. 
  Vi ska verka för att den regionala och kommunala 
  samhällsplaneringen inriktas på utveckling och 
  omställning av transportsystemet mot ett mer  
  hållbart transportsystem. I det ingår även att  
  påverka transportarbetet och fördelningen av  
  resor och transporter på olika trafikslag. 

Vi ska arbeta för att integrera trafik- och bebyg- • 
  gelseplanering. Det ska vi göra för att bidra till att 
  skapa bättre livsmiljöer som är planerade  så att  
  de gynnar ett hållbart resande. 

Vi ska utveckla formerna för att arbeta sektors-  • 
  och organisationsövergripande. Det är en fram- 
  gångsfaktor att finna helhetslösningar som flera  
  aktörer kan enas om. Därigenom kan vi nå håll- 
  bara lösningar som är förankrade hos berörda  
  intressenter. 

Vägverket deltar i olika projekt inom samhällsplane-
ringen där myndigheter och kommuner samverkar över 
sektorsgränser och organisationsgränser, sid 24 – 25.

Beteendepåverkan är ett angreppssätt för att stimu-
lera människor och företag att utföra hållbara resor 
och transporter. Vägverket bidrar till att påverka be-
teendet hos människor och företag på ett flertal sätt. 

Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt som stödjer 
hållbara resor och transporter. Den stimulerar till att 
finna andra lösningar på problem i transportsyste-
met än att bygga nya vägar – exempelvis möjligheten 
att påverka resan innan den påbörjas eller styra om 
trafik. Principen har successivt fått ökat genomslag i 
det dagliga arbetet, trots att det fortfarande finns flera 
svårigheter exempelvis med att bedöma effekter och 
att använda den när det behövs en kombination av 
olika typer av åtgärder.

 
Fakta om Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen	är	ett	förhållningssätt	som	är	ett	stöd	för	
att välja åtgärder som bidrar till hushållning med resurser och 
minskning	av	vägtransportsystemets	miljöpåverkan.	Fyrstegs-
principen	ger	stöd	för	att	finna	alternativa	lösningar	på	problem	
eller brister i transportsystemet. Principen innebär att man 
analyserar	fram	lösningar	på	ett	problem	i	fyra	steg.	

Första	steget	är	att	undersöka	om	det	går	att	påverka	trans-
portbehovet eller valet av transportsätt. Andra steget handlar 
om	att	överväga	om	ett	vägavsnitt	kan	utnyttjas	effektivare	eller	
om transporter kan flyttas till andra vägsträckor. Tredje steget är 
att	överväga	begränsade	ombyggnadsåtgärder.	Det	fjärde	och	
sista	steget	är	att	göra	en	större	ombyggnad	eller	nybyggnad.	

Vägverkets vision är att göra den goda resan möjlig. I 
det ingår att vi ska ha perspektivet hela resan1 och att 
våra åtgärder ska bidra till att tätorter, storstäder och 
landsbygden kan utvecklas. Vi samverkar även då med 
olika aktörer så att vi tillsammans kan skapa ett håll-
bart samhälle.

Samhällsbyggande  
för hållbar utveckling

Vägverket ansvarar för att planera, bygga, under-
hålla och sköta statliga vägar. Våra insatser under 
olika faser av väghållningens livscykel har stor 
betydelse för våra möjligheter att bidra till hållbar 
utveckling. hur vi agerar när vi bygger, underhåller 
och sköter vägar har även direkt påverkan på håll-
barheten.

 

Påverkan på hållbarheten under arbetet 
med väghållning

 
Inom ramen för planeringen tas strategiska beslut som 
i hög grad påverkar möjligheten att bidra till hållbar 
utveckling. Fyrstegsprincipen ger stöd för att fatta 
långsiktigt hållbara beslut.

Vi beaktar miljödimensionen i vägplaneringens 
samtliga skeden.2 Miljö tas upp i förstudierna och i 
alla vägutredningar och arbetsplaner görs miljökon-
sekvensbeskrivning som godkänns av länsstyrelsen 
innan projektet går vidare.3 I bygghandlingen ingår  
dokumentation av miljöhänsyn och i byggskedet genom- 
förs bland annat miljörevision. I förstudierna tar vi 
även upp socio-ekonomiska aspekter och i vägutred-
ningar och arbetsplaner beskriver och bedömer vi 
effekter och konsekvenser.

När vi bygger vägar, broar och tunnlar kan vårt  
arbete även påverka hållbarheten direkt. Exempel på 
miljöpåverkan är att mark tas i anspråk och buller 
uppstår. Ökad nedbrytning av befintliga vägar leder till 
höga underhållskostnader i framtiden och är inte lång-
siktigt hållbart. Genom systematiskt underhåll kan vi 
säkra hållbarheten för vägar, broar och tunnlar på ett 
samhällsekonomiskt effektivt sätt. Vid drift av vägan-
läggningar kan vår verksamhet innebära miljöpåverkan 
till exempel genom elförbrukningen för belysning längs 
gator och vägar samt tunnelventilation. Även underhåll 
av väganläggningar kan innebära miljöpåverkan. 

När vi bygger, underhåller och sköter vägar kan vår 
verksamhet även påverka säkerheten i trafiken och på 
vägarbetsplatserna. Vi arbetar på olika sätt för att öka 
säkerheten för både trafikanterna och dem som arbetar 
på vägen. Det innebär att vi tänker på trafiksäkerheten 
under väghållningens alla faser.

Under själva resan kan vi bidra till att trafikanterna 
genomför sina resor och transporter på ett hållbart 
sätt genom olika former av stöd. Information via olika 
kanaler om läget på vägarna är ett exempel på stöd 
som vi erbjuder våra trafikanter.4 

De strategiska beslut som vi fattar vid upphand-
lingar inom investering, underhåll och drift av vägan-
läggningar har stor betydelse för våra möjligheter att 
bidra till hållbar utveckling.

Upphandling
 

Vägverket handlar upp entreprenader för cirka 15 mil-
jarder kronor per år. Inom ramen för dessa upphand-
lingar tar vi strategiska beslut som ger förutsättningar 
för en hållbar marknad och konkurrens. Det innebär 
att vi har en inriktning på att nå långsiktigt positiva 
resultat och inte enbart vinster på kort sikt, sid 40.

I upphandlingarna ställer vi tekniska krav och  
sociala krav, sid 34. Vi ställer också ett flertal miljökrav 
som utgår från hur entreprenaden är beskaffad, sid 42. 
Kraven i upphandlingar följs upp av projektledare och 
genom revisioner som utförs av kvalitetsrevisionen 
inom Vägverket och av utbildade revisorer i verksam-
heten.

Processen ”Upphandla och analysera marknad” är 
ett stöd när vi genomför upphandlingar.5 Processen 
omfattar delarna ”Stödja upphandling strategiskt”, 
”Tillhandhålla upphandlingsstöd” och ”Genomföra 
upphandling”.

Väghållning och hållbarhet

1. Hela-resan-perspektivet innebär att resan ska fungera från dörr 
 till dörr, inklusive alla transportsätt som används från det att  
 resenären lämnar bostaden till dess att han eller hon anländer  
 till resmålet. Det ska vara möjligt för resenären att planera resan  
 i sin helhet innan den påbörjas, och alla länkar i resekedjan ska  
 sedan hänga ihop så att resan kan göras på ett smidigt sätt.

2. Vi beaktar även trafiksäkerhetsdimensionen i vägplaneringens  
 samtliga skeden.
3. I ett tidigare skede, inriktningsplaneringen, görs miljöbedömning.  
 Både miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning omfattar  
 samråd med andra myndigheter och utställning av planerna för  
 allmänheten. Dessutom ingår att vi beskriver vilka alternativ som  
 finns och hur negativ miljöpåverkan kan minimeras och undvikas.
4. Enligt Vägverkets rutiner ska vi lämna information om väglaget,  
 vägarbeten och olyckor. 
5. Upphandling av entreprenader och tekniska konsulttjänster görs  
 på regional nivå (tre enheter). Upphandling av varor och tjänster  
 görs på nationell nivå.

Väghållning och hållbarhetSamhällsbyggande	för	hållbar	utveckling
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Vägverkets arbete för hållbar utveckling påverkas 
av omvärldsfaktorer samt förväntningar och krav 
från omvärlden och viktiga intressenter. Vägverket 
söker möta dessa krav och förväntningar genom ett 
systematiskt arbetssätt, dialoger med intressenter 
och omvärldsbevakning. hållbarhetsarbetet bidrar 
därigenom till ökad samhälls- och kundnytta.

 

Omvärldsfaktorer1

europeIsk transportpolItIk
Väl fungerande transporter är ett viktigt medel för att 
nå de mål för ekonomisk och social utveckling som 
formulerats av både den svenska riksdagen och på 
europeisk nivå. Den europeiska transportpolitiken är 
inriktad på att ta hänsyn till och balansera ekonomisk 
tillväxt, social välfärd och skydd av miljön.

sVensk transportpolItIk
Det övergripande målet för Sveriges transportpolitik 
är ”att bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt 
och hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet”. Till det övergripande 
målet finns sex transportpolitiska delmål formulerade. 
Dessa konkretiseras genom etappmål. 

klImatföränDrIngen och utformnIngen  
aV transportsystemet
Transportpolitiken beskriver ett samhälle där transpor-
terna har en stark roll och förväntas fortsätta att öka. 
Samtidigt ökar energianvändningen medan energi- 
produktionen står inför en bristsituation och behov av 
omställning. Ökad påverkan på klimatet kommer att på-
verka de grundläggande förutsättningarna för livet på jor-
den. Genom utsläppen av växthusgaser från förbränning 
av fossila bränslen väntas klimatet i Sverige förändras. I 
förlängningen kan klimatförändringarna komma att för-
ändra samhällets syn på mobilitet och förutsättningarna 
för denna. Klimatet kommer också att påverka förutsätt-
ningarna för anläggning och underhåll av vägar i Sverige.

DemografIska och ekonomIska  
föränDrIngar
Transporternas förutsättningar förändras med 
samhället. Olika trender i samhället påverkar trans-
porterna och transportpolitiken. Den parlamentariska 
ansvarskommittén har konstaterat att

anspråken på offentligt finansierade välfärds- • 
  tjänster kommer att öka

den ekonomiska tillväxten i glesbygden förväntas • 
  bli lägre än i stadsområdena

konkurrensen om arbetskraften ökar och arbets- • 
  kraften kommer att röra sig över allt större områden

internationalisering och regionalisering kan  • 
  komma att innebära att ansvaret för offentliga  
  tjänster behöver omprövas.

samVerkanDe transportsystem
Ökat intresse riktas mot godslogistik, intelligenta 
transportsystem, ny teknik och ”gröna bränslen”. En 
effektiv användning av olika transportslag enskilt och 
i kombination ger förutsättningar för en effektiv och 
hållbar användning av resurser. Den fortsatta utveck-
lingen av det svenska transportsystemet kommer i 
ökad grad att behöva ta hänsyn till det internationella 
perspektivet och en ökande europeisk samordning.

 

Behov hos kundgrupperna
 
Vi har delat in kunderna i kundgrupper för att lättare 
kunna identifiera deras behov. Därigenom kan vi  
bättre anpassa vår verksamhet utifrån behoven. Kund-
grupperna2 är:

 

medborgare näringsliV
Barn och unga Bas- och processindustrin
Ungdomar	 Konsumentvaru-	och	livsmedels- 
Yrkesverksamma industrin
Äldre Offentlig service
Funktionshindrade Turistnäringen
	 Godstransportörer
	 Persontransportörer
 

Att känna till kundernas behov är en grundläggande 
och nödvändig kunskap i Vägverkets arbete med att 
förverkliga ett långsiktigt hållbart vägtransportsys-

Omvärldsfaktorer samt krav  
och behov i omvärlden

tem. De viktigaste behoven och förväntningarna är 
samlade i våra kundgruppsdokument för medborgarna 
och för näringslivet.3 Behoven är kopplade till arbetet 
för hållbar utveckling.

Sammanvägd prioritering av medborgarnas behov:

Förbättrad service och bemötande• 
Ökat kundinflytande• 
Smidigare och tillförlitligare resor• 
Ökad efterlevnad av regler• 
Bättre förutsättningar för gående och cyklister• 
Attraktivare kollektivtrafik, säkrare skolskjuts  • 

  och bättre färdtjänst 

Sammanvägd prioritering av näringslivets behov: 

Förbättrad service och bemötande• 
Ökat kundinflytande• 
Sund konkurrens• 
Ett vägnät med garanterad standard• 
Ökad tillgänglighet och framkomlighet i tätort• 
Användaranpassad och tillgänglig information• 
Bra arbetsmiljö• 

1. Strategisk plan 2008 – 2017 (Publikation 2007:37).
2. Indelningen är gjord med hänsyn till att olika grupper i samhället  
 kan ha olika behov. 
3. Kundgruppsdokument Medborgare (Publikation 2007:131) och  
 Kundgruppsdokument Näringsliv (Publikation 2007:130).

Omvärldsfaktorer samt krav och behov i omvärldenOmvärldsfaktorer samt krav och behov i omvärlden
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Vägverkets arbete för hållbar utveckling utgår  
från det övergripande transportpolitiska målet. 
Vägverket ska härigenom bidra till en miljömässigt, 
ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. 

I Vägverkets strategiska plan 2008 – 2017 beskrivs de 
utmaningar, mål och strategier som är viktiga för att 
bidra till att nå de transportpolitiska målen och klara 
de prioriterade förbättringsområden som identifierats 
för Vägverkets kunder. Utmaningar är kopplade till 
Vägverkets arbete för en hållbar utveckling.1

Vägverket har formulerat följande utmaningar i 
Strategisk plan:

Ett transporteffektivt samhälle med god till- • 
  gänglighet

Bättre mobilitet för pendlare och godstransporter• 
Attraktiva tätorter och storstäder med bättre  • 

  transportsystem
Klok användning av transportsystemet• 
En sund och livskraftig transportbransch• 
Säkra och energieffektiva fordon med uthållig  • 

  drivmedelsförsörjning
Enklare och tydligare för kunden• 
Effektiv väghållning• 
Ett attraktivt och kompetent Vägverk i en attraktiv  • 

  transportsektor

Väl fungerande transportsystem behövs för den 
regionala utvecklingen, och en förstoring av arbets-
marknadsregionerna främjar fortsatt tillväxt och 
välfärd i hela landet. Vi kan underlätta för dem som 
har lång restid till arbetet genom särskilda insatser 
på viktiga stråk för arbetspendling, åtgärder för ökad 
framkomlighet för kollektivtrafik, attraktiva bytes-
punkter samt säkra och trygga hållplatser. Vi satsar 

även på åtgärder som underlättar näringslivets gods-
transporter. Vi fortsätter att satsa på säkrare vägar och 
på att mötesseparera och kameraövervaka de större 
vägarna. Vi vill eliminera besvärliga flaskhalsar i trafi-
ken, särskilt i storstadsområdena.

Vägverket strävar mot ett transporteffektivt sam-
hälle. Det förutsätter goda transportlösningar som på 
ett effektivt och resurssnålt sätt kan länka samman 
samhällets olika funktioner. Därför ska vi som kreativa 
samhällsbyggare medverka redan i tidiga skeden av 
lokal och regional planering.

Vi ställer upp flera viktiga mål för att minska klimat-
påverkan under de närmaste åren, bland annat mål  
för energieffektivare fordon med lägre utsläpp av kol-
dioxid och ökad användning av biodrivmedel. 

Trafikanterna ska ha tillgång till stödsystem som 
hjälper dem att hålla skyltad hastighet, spänna på sig 
säkerhetsbältet och köra nyktert. De behöver också 
kunskap som underlättar för dem att göra kloka val 
som ökar säkerheten i trafiken, gör det tryggare att vis-
tas i trafikmiljön och minskar belastningen på miljön.

Kompetensen i Vägverket och i den övriga transport-
sektorn måste fortlöpande öka. För att ta tillvara den 
kreativitet som finns i vår omvärld uppmuntrar vi ett 
gott innovationsklimat och söker långsiktig samverkan 
med andra aktörer och kunskapsmiljöer.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Väg-
verket. Vi kommer att samarbeta med andra myndig-
heter och organisationer för att skapa fler mötesplat-
ser och utveckla fler informationskanaler.

Styrning för hållbar utveckling

1. I hållbarhetsredovisningen anges strategiska mål som är hämtade  
 från Vägverkets strategiska plan. I hållbarhetsredovisningen  
 kopplas målen till den hållbarhetsdimension som målet huvud-
 sakligen bedöms tillhöra.  

Mål och strategier  
för hållbar utveckling

Det saknas formella rutiner för intern utvärdering av 
styrelsens arbete. 

generalDIrektören
Generaldirektören är under styrelsen chef för Väg-
verket. Generaldirektören ansvarar för och leder den 
löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och 
riktlinjer, utom i de fall då chefen för Vägtrafikinspek-
tionen har ansvaret. Generaldirektören förordnas av 
regeringen.

leDnIngsgrupper
Generaldirektörens ledningsgrupper är direktionen,  
den förstärkta direktionen och Huvudkontorets led-
ningsgrupp. Direktionen och den förstärkta direk-
tionen ska hantera frågor av strategisk betydelse för 
Vägverket. Huvudkontorets ledningsgrupp, som är 
underordnad direktionerna, ger stöd till general- 
direktören, är beredningsgrupp för strategiska frågor  
i tidiga skeden, behandlar verkets kontakter med  
Regeringskansliet, med mera.

 

Ledningssystem
 

Vårt sätt att arbeta, som är vårt integrerade lednings-
system, omfattar alla de angreppssätt som vi använder 
för att nå våra mål och klara vårt uppdrag.4 Lednings-
systemet är sedan 2007 certifierat enligt standarderna 
ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004 samt AFS 2001:1. 
Systemet finns tillgängligt för alla medarbetare på 
vårt intranät.

Vårt sätt att arbeta består av huvudområdena 
arbetsstöd, medarbetare, kunder, mål och resultat, 
organisation, processer och kunskapsområden. Varje 
huvudområde består av ett antal delar med en ansva-
rig för varje del.5 Inom varje del finns det bland annat 
styrande och vägledande dokument.6 

Vägverket har en tydlig ledningsstruktur, ett  
gemensamt ledningssystem och gemensamma 
styrformer. Detta ger förutsättningar att leda 
och styra verksamheten så att vi når våra mål 
och därmed bidrar till hållbar utveckling. 
 

Ledningsstruktur
 
styrelsen
Vägverket leds av en styrelse som har fullt ansvar för 
myndighetens verksamhet. Styrelsen bestod 2008 av 
nio personer, generaldirektören medräknad.2 Fyra av 
ledamöterna är kvinnor och fem är män.3  

Styrelseledamöterna förordnas av regeringen, som 
även utser ordförande i styrelsen. Vice ordförande 
utses av styrelsen. Förordnandena gäller en bestämd 
tid. Utöver de ledamöter som regeringen utser har tre 
personalföreträdare rätt att närvara och yttra sig vid 
all handläggning i styrelsen. Styrelsen fattar giltiga 
beslut när ordföranden och minst hälften av de andra 
ledamöterna är närvarande. Styrelsen har inga arbets-
utskott. En särskild arbetsordning finns för styrelsens 
arbete. I denna finns bland annat regler för hur even-
tuella intressekonflikter ska undvikas.

Syrelsen består av personer med kompetens inom 
olika områden, som ger dem förutsättningar att leda 
Vägverkets arbete för att bidra till att uppsatta mål 
nås. Det saknas särskilda rutiner för att utveckla sty-
relseledamöternas kompetens inom hållbar utveckling.

Styrelsen får skriftlig och muntlig information 
från generaldirektören vid varje möte. Varje tertial 
får styrelsen en särskild rapport om utvecklingen i 
vägtransportsystemet, måluppfyllelse och ekonomisk 
utveckling. En statusrapport för arbetet med intern 
styrning och kontroll lämnas till styrelsen ett antal 
gånger under året. Styrelsen får också information om 
kvarstående betydande observationer och rekommen-
dationer från Internrevisionen två gånger per år. 

Delårsrapport, årsredovisning och sektorsrapport 
beslutas av styrelsen och skickas till regeringen. Sty-
relsen fastställer även hållbarhetsredovisningen. I 
samband med att årsredovisningen beslutas skriver 
styrelsen en bedömning av om den interna styrningen 
och kontrollen har varit betryggande under året. Väg-
verkets verksamhetsanalys, sid 19, beslutas av styrel-
sen en gång per år.

Justerade protokoll från sammanträdena i styrelsen 
läggs ut på vårt intranät samt distribueras till Närings- 
departementet och Riksrevisionen. 

2. Samtliga ledamöter i styrelsen förutom generaldirektören är  
 oberoende från myndigheten (förvaltningen), det vill säga de  
 är inte anställda hos eller arbetar på uppdrag av Vägverket. 
3. I Vägverkets årsredovisning framgår vilka som är ledamöter  
 i styrelsen och vilka andra styrelseuppdrag som ledamöterna har.
4. Vårt sätt att arbeta omfattar hela Vägverket, exklusive affärs- 
 enheterna.
5. Rollen innebär att säkerställa att delen är ändamålsenlig,  
 levererar kundnytta och är effektiv. Det innebär bland annat att  
 ta fram gemensamma arbetssätt, förvalta dokument, verktyg och  
 modeller; följa upp och förbättra arbetssätten samt se till att  
 dokumentationen inom området finns tillgänglig på intranätet.
6. Exempelvis policydokument, interna föreskrifter, riktlinjer,  
 rutiner, processbeskrivningar, checklistor och mallar.

Styrning	för	hållbar	utvecklingMål	och	strategier	för	hållbar	utveckling
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Följande hållbarhetsrelaterade policydokument1  
gäller för hela Vägverket2:

Kommunikationspolicy• 
Kvalitetspolicy• 
Miljöpolicy• 
Affärsetisk policy• 
Personalpolicy• 
Resepolicy• 

Policydokumenten är tillgängliga på Vägverkets webb-
plats vv.se.

Vägverket har en styrprocess (Leda och styra), en 
huvudprocess (Stödja resor och transporter), fem stöd-
processer (Definiera tjänster till kund, Informera & 
kommunicera, Kompetensförsörja, Hantera IT & data 
och Upphandla & analysera leverantörsmarknad) och 
ett antal kunskapsområden (exempelvis samhällspla-
nering, vägteknik, miljö, arbetsmiljö, trafiksäkerhet, 
mångfald och jämställdhet samt riskhantering). [Fig. 3]

Styrformer 

Vägverket tillämpar mål- och resultatstyrning som 
styrfilosofi.3 Mål- och resultatstyrning innebär att mål 
formuleras, att resultatinformation tas fram syste-
matiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot 
uppställda mål.

Vägverkets mål utgår från vårt uppdrag från riks-
dag och regering att ta ansvar för att utveckla väg-
transportsektorn. När vi formulerar våra mål tar vi 
även hänsyn till behov som finns i omvärlden, det vill 
säga hos våra kunder, medborgare och näringsliv, och 
hos andra intressenter. 

Vi sammanställer och prioriterar kundernas behov 
och stämmer av dem mot uppdragsgivarens krav och 
mål.4 Därefter fastställer vi strategiska mål och strate-
gier i Strategisk plan. Dessa mål och strategier bryter 
vi sedan ner i flera steg till styrkort och verksamhets-
planer för olika delar av organisation. Styrkorten 
omfattar prioriterade konkreta mål5 för det närmaste 
året.6 Styrkorten tas in i överenskommelser mellan 
verksamhetsansvariga och deras chefer på olika nivåer 
i organisationen. 

1. Policydokument för Vägverket fastställs av generaldirektören,  
 utom sådana med synnerlig betydelse även utanför Vägverket,  
 vilka fastställs av styrelsen.
2. Affärsenheterna får ha egna policydokument för miljö och kvalitet.
3. Vägverket är en förvaltningsmyndighet och styrs därför genom  
 de lagar och förordningar som riksdag och regering fastställt. 
 Utgångspunkter för vår mål- och resultatstyrning är de gemen- 
 samma förvaltningsreglerna samt regeringens instruktion och  
 regleringsbrev för Vägverket. Några exempel på specialförfatt- 
 ningar som är väsentliga för Vägverket är väglagen, vägkun- 
 görelsen och miljöbalken.

Vi följer upp vår verksamhet mot kraven och målen 
från regeringen och mot våra egna mål och redovisar 
resultaten under året och vid årets slut. Vi redovisar 
varje år resultatet av vår verksamhet i årsredovis-
ningen som lämnas till regeringen.7

Utvärdering och analys av resultat och angrepps-
sätt ger oss kunskap att utveckla och förbättra vår 
verksamhet. Vi använder ett flertal metoder som ger 
underlag för utvärdering och förbättring. Exempelvis 
gör vi återkommande revisioner inom kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö.

Styrprocessen Leda och styra anger hur mål- och 
resultatstyrningen ska tillämpas. Styrprocessen är 
gemensam för områdena social, ekonomisk och miljö-
mässig hållbarhet.

I styrprocessen ingår följande delar:

Följa upp året• 
Utvärdera och analysera samt förbättra verksamhet• 
Planera strategiskt• 
Verksamhetsplanera• 
Styra och följa upp löpande• 

Den finansiella styrningen inom Vägverket samspelar 
med mål- och resultatstyrningen.8 

Hantering av risker och möjligheter är en integrerad 
del av styrningen. Analys av mål i styrkort är ett av 
våra huvudområden för riskhantering. Se Vägverkets 
årsredovisning, sid 54.

En samlad riskanalys dokumenteras varje år i Väg-
verkets verksamhetsanalys. Vägverkets verksamhets-
analys innehåller följande: 

Riskstrategi – ledningens syn på risker• 
Ledningens acceptanskriterier – som en förut- • 

  sättning för värdering av risker och möjligheter 
Högt värderade risker och möjligheter • 

Verksamhetsanalysen uppfyller kraven i förordningen 
(2007:603) om intern styrning och kontroll vid statliga 
myndigheter.

 

7. I sektorsrapporten (Publikation 2009:13) redovisas tillståndet  
 i vägtransportsystemet och andra aktörers arbete. 
8. Den delegerade budgeten eller ett finansiellt resultatkrav  
 (intäktsfinansierad verksamhet) tas in i överenskommelsen mellan 
 verksamhetsansvarig och dennes chef tillsammans med bland  
 annat styrkortet.

4. Regeringen är vår uppdragsgivare och fastställer målen i det  
 årliga regleringsbrevet. Målen har koppling till hållbar utveckling. 
 Vägverket har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till  
 regleringsbrev.
5. Målen har en koppling till social, miljömässig eller ekonomisk  
 hållbarhet.
6. Risker och möjligheter identifieras och värderas innan styrkortet  
 fastställs för att ge stöd vid valet av mål med mera. En handlings- 
 plan ska tas fram för varje mål.

LEDA OCH STYRA

STÖDJA RESOR OCH TRANSPORTER

Definera tjänster till kund Informera & kommunicera Hantera IT & data Upphandla  & analysera 
leverantörsmarknad

Kompetensförsörja

KUNSKAPSOMRÅDEN

Tillhandahålla fångstmetoder

Samla in, analystera tillstånd 
och behov

Avväga kundbehov 

Utveckla förbindelse

Lämna bidrag/transferera

Leverera information om VTS

Godkänna och administrera vägar

Certifiera förare

Handlägga transportdispenser

Etablera samarbete

Sköta vägförbindelse

Underhålla vägförbindelse

Vägleda trafik

Övervaka trafik

[Fig. 3]  VÄGVeRKeTS pROceSSeR Och KunSKApSOMRåDen

Styrning	för	hållbar	utvecklingStyrning	för	hållbar	utveckling
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Vägverket bidrar till hållbar utveckling genom att 
systematiskt hantera risker och möjligheter. Vi 
identifierar och värderar risker och möjligheter och 
vidtar åtgärder1 med utgångspunkt från samman-
ställda och värderade risker.  

Vi har identifierat ett antal utmaningar för hur Väg-
verket kan bidra till en effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning (se Strategisk plan). Utmaning- 
arna är kopplade till hållbarhetsrelaterade risker  
och möjligheter2, se sid 16.

För utmaningarna har vi tagit fram satsningsom-
råden för åtgärder som ska göra att vi kan ta till vara 
möjligheterna och hantera riskerna. Satsningsområ-
dena ingår i Vägverkets utvecklingsplan.3 

Hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter kan 
identifieras genom att man hämtar information från 
olika källor – ett exempel är dialoger med kunder och 
samarbetspartner.

Hållbarhetsrelaterade  
risker och möjligheter

1. Riskreducerande åtgärder utformas enligt rimlighetsprincipen.  
 Det innebär att risker åtgärdas med tekniska och ekonomiskt  
 rimliga insatser tills den kvarstående risken är acceptabel.  
 Potentialen för möjligheterna värderas slutligen utifrån kost- 
 nads-/intäktsanalys och vilka resurser (kompetens och pengar)  
 som finns tillgängliga.
2. Med hållbarhetsrelaterad risk menas sannolikhet för allvarlig  
 oönskad social, ekonomisk eller miljömässig påverkan. Med håll- 
 barhetsrelaterad möjlighet menas potential för önskad social,  
 ekonomisk eller miljömässig påverkan.
3. Utvecklingsplanen omfattar endast den utveckling Vägverket ska  
 bedriva.

samverkan med våra kunder och samarbetspartner 
hjälper oss att identifiera, definiera och utveckla 
Vägverkets prioriterade hållbarhetsfrågor. en fort-
löpande dialog är därför en viktig förutsättning för 
arbetet med hållbar utveckling. 

Uppdragsgivaren – regeringen – styr Vägverket genom 
beslut och direktiv. Dessa anger mål och krav på över-
gripande nivå för att definiera hållbarhetsfrågor som är 
viktiga för att vi ska klara vårt uppdrag. Vi har en årlig 
mål- och resultatdialog med uppdragsgivaren, förutom 
löpande informella kontakter.

 

Samverkan med kunder
 

Vägverket arbetar med att identifiera och lära känna repre-
sentanter för olika kundgrupper. Det är ett steg i arbetet 
med att utveckla kunskapen om kundernas behov och bidra 
till en bättre dialog. Under 2008 har vi fortsatt att utveckla 
formerna för dialog och samarbete med våra kunder.

Vi använder oss av kundgruppsdokument, se sid 15, 
och kundkort för att enkelt sammanfatta vilka som är 
kunder, beskriva förutsättningar och viktiga behov hos 
kundgruppen och ange hur Vägverket kan bidra till att 
möta behoven. Kundkorten används som ett underlag 
för dialogen med kundgruppen och som ett kvitto på att 
vi har förstått dess förutsättningar och behov.  

Vi har dialoger i någon form med alla våra definierade 
kundgrupper.4 Under 2008 har vi haft dialoger med repre-
sentanter för kundgrupperna inom näringslivet på lokal 
nivå. Syftet med dessa dialoger har främst varit att stämma 
av våra servicenivåer inom drift och underhåll. Inom yr-
kestrafiken har vi har haft dialoger med representanter för 
samtliga branschorganisationer på regional nivå. 

Tillsammans med näringslivet har vi etablerat kund-
nätverk (näringslivsråd) på nationell och regional nivå. 
Råden träffas 2 – 4 gånger per år för att utbyta informa-
tion för att vi tillsammans ska kunna bidra till att väg-
transportsystemet bättre anpassas efter kundbehoven. 

Vägverket möter även representanter för medbor-
garna och näringslivet i projekt som riktar sig till en 
eller flera kundgrupper. Inom området tillgänglighet för 
funktionshindrade finns råd på nationell och regional 
nivå. Möten sker 2 – 3 gånger per år. 

Av dialogerna framgår att såväl medborgarna som 
näringslivet vill ha större möjlighet att påverka plane-
ringen och prioriteringen av vår verksamhet. 

Vi har dessutom dialoger med kunderna inom ramen för 
investeringsprojekt, i drift- och underhållsverksamheten, 
vid myndighetsutövning och i kundnära projekt. I flertalet 
möten utformas dialogen och samtalsformen med hänsyn 
till kundgruppens förutsättningar och verksamhetens art.
Några exempel på åtgärder som har initierats utifrån 
dialoger med kunderna är:

nya gång- och cykelvägar på landsbygden• 
utformning av cirkulationsplatser, busshållplatser  • 

  och vägräcken 
planering av underhållsåtgärder och plognings- • 

  slingor. 

Vägverkets serviceåtaganden – våra löften – visar vilken 
service som kunderna kan förvänta sig av oss på några 
utpekade områden.5 Serviceåtagandena är ett viktigt 
underlag i våra kunddialoger och ett verktyg för att styra 
organisationen mot bättre kundservice och därmed ökad 
kundnytta. Våra serviceåtaganden finns tillgängliga på 
Vägverkets webbplats vv.se. Där kan kunderna även 
lämna synpunkter på vår service och ställa frågor. 

Vi mäter kontinuerligt hur kunderna uppfattar vår 
service, vår förmåga att föra dialog och vårt bemötande. 
Bland annat gör vi mätningar av nöjdkundindex6, tra-
fikantbetyg7 och imagebetyg för att få en bild av hur vi 
uppfattas av omvärlden.

Mätningarna visar att kunderna har förtroende för 
vår kunskap och för hur vi sköter våra åtaganden. Ge-
nerellt får vi dock lägre betyg för vår förmåga att vara 
öppna och tillgängliga för kunden. Vår kundtjänst fick 
dock bra betyg 2008.

 

Dialoger med kunder  
och samarbetspartner 

4. Det saknas särskilda principer för att bestämma vilka kundgrupper vi 
 ska ha mer systematisk eller omfattande dialog med under ett visst år.
5. Serviceåtagandena ska ge en tydlig bild av vilken servicenivå som  
 allmänheten kan förvänta sig under normala förhållanden.
6. Indexet består av ett antal faktorer kopplade till kundernas resor  
 och transporter i vägtransportsystemet, till exempel service,  
 trygghet, framkomlighet och trafiksäkerhet.
7. Trafikantbetyget visar hur nöjda kunderna är med drift och  
 underhåll av de statliga vägarna.

”under 2008 har vi fortsatt att  
utveckla formerna för dialog och  

samarbete med våra kunder.”

Dialoger med kunder och samarbetspartner Hållbarhetsrelaterade	risker	och	möjligheter
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  Ett av förslagen som kom fram på mötet innebar  
  en besparing på cirka en halv miljon kronor och  
  medförde att hela projektet kunde öppnas för trafik 
  flera månader tidigare än planerat.

Götaleden: Projektet fick FIA-priset 2008.• 2 Av  
  motiveringen framgår att ”inom totalentrepre- 
  nadens ramar har byggherren och entreprenören  
  utifrån en överenskommen vision utvecklat och  
  etablerat ett gemensamt arbetssätt för att hantera  
  risker och problem. Tid och pengar har vunnits och  
  resulterat i en slutprodukt som väl uppfyller den  
  förväntade kvaliteten.” 
 

Samverkan med andra aktörer 
 

Vägverket sluter överenskommelser med ett stort antal 
aktörer, såväl offentliga3 som privata. De skiftar från 
rena beställningar av tjänster till överenskommelser 
om att gemensamt verka i en viss riktning.4 

Vägverket har bland annat samarbetsavtal med ett 
stort antal aktörer – företag, myndigheter, kommuner och 
landsting med mera – för att påverka så att transporter 
och resor genomförs på ett effektivare och långsiktigt 
hållbart sätt. Med hållbarhet menas i detta sammanhang 
främst säkerhet, miljö, tillgänglighet och jämställdhet.

Några exempel på överenskommelser är:

Överenskommelse med Polisen på central och  • 
  regional nivå om bland annat kontroll av efter- 
  levnaden av trafikregler, uppföljning av hastig- 
  heten på vägarna och om automatisk trafiksäker- 
  hetskontroll med kameror (ATK) 
•  Överenskommelse om tillämpning av arbets- 
  sättet OLA (objektiva fakta, lösningar och avsikter),  
  där olika aktörer – exempelvis Rikspolisstyrelsen,  
  Naturvårdsverket och Moped- och motorcykel- 
  branschens riksförbund (McRF) – tillsammans  
  försöker lösa ett gemensamt problem

Överenskommelse med Naturvårdsverket och  • 
  Konsumentverket för hållbara lösningar inom  
  vägtransportsektorn    
•  Överenskommelse med Göteborgs Miljövetenskap- 
  liga centrum, Preem Petroleum, Schenker och Volvo  
  Lastvagnar om att tillsammans genomföra projek- 
  tet Klimatneutrala godstransporter på väg  

Överenskommelse med sex stora verkstadsföretag  • 
  om gemensamma miljö- och trafiksäkerhetskrav  
  vid upphandling av godstransporter

Samarbete inom ramen för Forum för hållbara  • 
  transporter med företagen Trelleborg, Stena,  

  Strålfors, Perstorp och Respect om att utveckla  
  det sociala ansvarstagandet CSR, Corporate Social  
  Responsibility till att även gälla transporter 

Överenskommelse med tre kommuner, Sveriges  • 
  kommuner och landsting (SKL) med flera om  
  projektet ”Den goda staden”, sid 24. 
• Överenskommelse med Linköpings kommun om  
  smarta resval, minskning av energiförbrukning  
  och ökad kännedom om biogas som fordonsbränsle

Överenskommelse med Landstinget Gävleborg  • 
  inom bland annat området hållbara resor och  
  transporter

Överenskommelse med Nationalföreningen för  • 
  trafiksäkerhetens främjande (NTF) om stöd i  
  trafiksäkerhetsarbetet.

Ett exempel på samarbete som gett goda resultat är 
pilotprojektet ”Green Line” tillsammans med Lantmän-
nen. Projektet har bland annat omfattat utbildning i 
sparsam körning, datoriserat förarstöd, planering av 
rutter och installation av alkolås. Även överflyttning 
av transporter från väg till järnväg har genomförts. 
Vägverket har inspirerat Lantmännen att arbeta syste-
matiskt med miljö och trafiksäkerhet och gett rekom-
mendationer till olika satsningar. ”Green Line” är ett  
av resultaten.   

I Skåne har Vägverket samarbetat med flera aktörer 
i olika projekt som har gett goda resultat. Bland annat 
har vi samarbetat med Skånetrafiken i ett testresenärs-
projekt för att få bilpendlare att ställa bilen och prova 
på kollektivtrafiken. Vi har också tillsammans gjort en 

förstudie kopplat till transportsystemets utmaningar i 
sydvästra Skåne. Samarbetet med kommunerna i Skåne 
har fortsatt under året, bland annat inom området 
mobility management. Vägverket har även samarbetat 
med Scandlines (färjerederi) och Trelleborgs hamn i ett 
färjeprojekt där man har gett utländska förare på färjor 
realtidsinformation om väglag, trafikolyckor, vägarbe-
ten med mera. Vägverket har initierat samarbetet och 
ansvarar för framtagande av system och mjukvara.

I tabellen anges exempel på kanaler för dialog med 
kunder, samarbetspartner, medarbetare med flera. [Fig. 5]

Exempel på branschorganisationer som Vägverket är 
medlem i är Byggherreföreningen och FIA (Förnyelse-
forum i anläggningsbranschen). 
 

Program för information och  
kommunikation 

 
Vi identifierar varje år ett antal kommunikativa ut-
maningar med utgångspunkt i Strategisk plan. För att 
möta dessa utmaningar samordnar, prioriterar och 
styr vi kommunikationsinsatser för hela Vägverket 
utifrån ett kundperspektiv. Genom insatserna utveck-
lar vi vår dialog med kunder, samarbetspartner och 
allmänhet. Detta ska bidra till att Vägverket uppfattas 
som en öppen, trovärdig och kreativ samhällsbyggare. 

Vägverkets kommunikationspolicy anger gemen-
samma utgångspunkter för hur vi ska kommunicera 
med medborgare, näringsliv, anställda och andra  
aktörer. Vi har flera riktlinjer som styr vårt arbete med 
kommunikation. Några exempel är riktlinjer för varu-
märke och kommunikation, kontakter med massmedia, 
Vägverkets webbplats, språkvård, telefoni, kundtjänst 
och information på andra språk och lätt svenska.

Vägverkets grundläggande principer för information 
till, och kommunikation med, kunder är bland annat att

vi ska vara en föredömlig e-myndighet• 
vi ska vara tillgängliga för alla målgrupper oav- • 

  sett faktorer såsom ålder, kön, funktionshinder  
  eller etnisk och kulturell tillhörighet

det ska vara lätt att kontakta Vägverket • 
kunderna ska enkelt kunna använda Vägverkets  • 

  service och tjänster.
 

Våra styrande och vägledande dokument för informa-
tion och kommunikation bidrar till våra möjligheter 
att vara en förvaltning i medborgarnas tjänst och upp-
fylla kraven i förvaltningslagen. 

[Fig.	4]	 nöjDKunDInDex (nKI) 

  2005 2006 2007 2008

Allmänheten  57 57 58 57* 

Transportföretagen	 	 45	 45	 45	 45
 
*	Det	är	i	genomsnitt	små	skillnader	mellan	mäns	och	kvinnors	uppfattningar.	Undantagen	
är	att	männen	känner	sig	mer	trygga	i	trafiken	och	att	kvinnor	är	mer	nöjda	med	valmöjlig-
heterna vid fritidsresor än männen.

VägVerkets strategiska mål 
•	Andelen	kunder	som	är	nöjda	med	sina	resor	och	transporter	 
	 i	vägtransportsystemet	ska	trendmässigt	öka	under	plane- 
 ringsperioden.
•	Yrkestrafikanterna	ska	trendmässigt	bli	nöjdare	med	drift- 
  och underhållstjänster. 
 

NKI-värdet är i det närmaste oförändrat sedan 2005. 
[Fig. 4] Mätningen trafikantbetyg har arbetats om under 
året och det är svårt att jämföra resultaten från tidigare 
år. Mätning av imagebetyg har inte gjorts under 2008.  
 

1. Generaldirektören har beslutat att 50 procent av investerings- 
 projekten och 100 procent av drift- och underhållsprojekten till  
 år 2010 ska genomföras genom ”Utökad samverkan”.
2. Om FIA, sid 40.
3. Under 2008 har Vägverket samarbetat med cirka 80 offentliga  
 organisationer, varav merparten kommuner.
4. Vi söker välja samarbetspartner utifrån möjligheten att uppnå  
 stor och säker effekt som ett resultat av samarbetet. 

5. Under 2008 har vi tillsammans med Naturvårdsverket och Konsument- 
 verket tagit fram ett bilindex, sid 44. Tillsammans med Natur-  
 vårdsverket har vi genomfört en informationskampanj om cykling.
6. Vägverket och Konsumentverket bedriver ett samarbete kring  
 främst konsumentinformation om nya bilar och nya bilars egen- 
 skaper. Ett trepartsavtal, där företaget Bilfakta är tredje part,  
 har ingåtts under året.

[Fig. 5]  exeMpel på KAnAleR föR DIAlOG MeD  
 OlIKA InTReSSenTeR

 
Intressenter exempel på kanaler för dialog
Alla	intressenter	 Huvudkanal:	webbplatsen	vv.se
Uppdragsgivaren	 Mål-	och	resultatdialog
Kunder Kundråd, kundnätverk, dialogprojekt,  
 kundenkäter, kundärendesystem,  
 självbetjäningstjänster, samråds- 
	 möten,	markägarsammanträden,	 
 informationsdagar
Leverantörer	 Möten	vid	upphandlingar,	dialog- 
 projekt
Övriga	samarbetspartner	 Överenskommelser,	projekt,	möten,	 
 konferenser
Medarbetare	 Enkäter,	utvecklingssamtal,	 
	 personaltidning,	informationsmöten

7. Aktörerna åtar sig att genomföra åtgärder för att nå målet om att  
 halvera koldioxidutsläppen till följd av godstransporterna till  
 2020. Detta ska ske bland annat genom ökad inblandning av  
 bioblandning i diesel, energieffektivisering av lastbilar med mer  
 än 20 procent och utveckling av transportlösningar med fordon  
 som har högre vikt och ökad längd.

Dialoger med kunder och samarbetspartner Dialoger med kunder och samarbetspartner 

Samverkan med leverantörer
 

Vägverket har ständig samverkan med våra leveran-
törer, konsulter och entreprenörer. Vi diskuterar spe-
cifikationer i anbudshandlingar och tidigare utförda 
leveranser under leverantörsdagar och vid möten med 
leverantörer inom upphandlade uppdrag. Detta kan 
leda till ändrade krav, utveckling och förbättringar så-
väl tekniskt som med tanke på trafiksäkerhet och miljö 
i kommande upphandlingar.

Inom ramen för anläggningsbranschens modell ”Ut-
ökad samverkan, för ökad effektivitet” arbetar vi till-
sammans med leverantörerna för att uppnå ett vinna-
vinnaförhållande i projekten.1 Redan under startmöten 
för ”Utökad samverkan” tar vi fram gemensamma mål 
och handlingsplaner som sedan följs upp under pro-
jektet. De gemensamma målen kan gälla utveckling av 
arbetsmetoder, trafiksäkerhetsåtgärder och aktuella 
miljö- och samarbetsfrågor. 

Några exempel på samarbeten är följande:

E18 delen Rinkeby – Kista: I projektuppdraget  • 
  kunde vi förändra projektets förutsättningar från  
  förstudien genom att bekosta ett omtag i projek- 
  teringsarbetet och ta fram ett förbättrat utförande. 
  Det innebar en merkostnad under projekteringen 
  men innebär att byggandet blir billigare och  
  bättre. Med ett nytt koncept, som blev resultatet  
  av ett öppet samarbete, kommer trafikföringen  
  under byggtiden att förändras och även ge en  
  säkrare trafik under byggtiden. 

Norrortsleden (Sollentuna): Under startmötet  • 
  mellan beställare och entreprenör för delen  
  Trafikplats Tunberget och Törnskogstunneln  
  hölls ett grupparbete om idéer och förbättringar.  
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social hållbarhet syftar till att uppnå goda levnads-
förhållanden för alla i samhället. säkerhet, trygghet, 
hälsa och mångfald är exempel på delar i social håll-
barhet. Vägverket kan bidra till en socialt hållbar 
utveckling genom våra insatser för att utveckla väg-
transportsystemet.

 

Samhällsplanering
 

Hur vi planerar och bygger vårt samhälle har stor 
betydelse för en socialt hållbar utveckling. God sam-
hällsplanering kan bidra till att skapa platser som ger 
trygghet och stolthet hos människor. Platser kan vara 
inkluderande för att de är tillgängliga för alla eller 
skapa avstånd mellan människor för att de är otrygga 
eller ohälsosamma. 

Vägverket arbetar med att utveckla kunskap om 
hållbar samhällsplanering och stödja kommuner och 
regionala organ som har huvudansvaret för samhälls-
planeringen.

Den goDa staDen
Projektet Den goda staden, som har pågått sedan 
2005, bidrar till att skapa attraktiva städer med god 

tillgänglighet för alla människor genom ett hållbart 
resande. Projektet genomförs i samarbete mellan 
Vägverket, Banverket, SKL och Boverket samt de tre 
kommunerna Norrköping, Jönköping och Uppsala. 
Projektet syftar till att hitta nya sätt för myndigheter 
och organisationer att samarbeta över gränserna till 
förmån för en attraktiv stad. Grundtanken är att de 
problem och möjligheter som finns i våra städer han-
teras bäst om man har ett helhetsperspektiv och alla 
aktörer samverkar i samhällsplaneringen. 

Social hållbarhet är i fokus i många av delprojekten 
i ”Den goda staden”. Frågor som hanteras i delprojek-
ten och som gäller social hållbarhet är exempelvis hur 
kollektivtrafiken kan bidra till ökad tillgänglighet och 
ökat livsrum för människor och hur olika åtgärder kan 
bidra till att höja olika områdens status. Attraktivitet 
är en viktig aspekt i delprojekten, eftersom en vacker 
omgivning med dimensioner som tilltalar människor 
uppmuntrar till flanerande och spontana möten. Män-
niskor som trivs i sin stad månar också om den. Dess-
utom bidrar de delprojekt som handlar om hållbart re-
sande till ökad hälsa och tillgänglighet för människor 
som inte har råd eller möjlighet att äga en bil, förutom 
att de leder till miljövinster.

tätortsfrågor
Projektet Den goda staden är en del i vårt arbete med 
tätortsfrågor. Vi deltar även i många andra projekt som 
berör tätortsfrågor. I handboken TRAST (Trafik för en 
attraktiv stad) ger vi tillsammans med andra aktörer 
råd och riktlinjer för samplaneringen av trafik och 
bebyggelse. Genom att upprätta en trafikstrategi som 
omfattar alla trafikslag, enligt TRAST, kan varje kom-
mun ta ett helhetsgrepp på dessa frågor. Till trafik-
strategin kopplas mål som bidrar till att planeringen 
följer den hållbara inriktningen. Miljö, hälsa, säkerhet, 
trygghet, god tillgänglighet för alla trafikanter och 
kommunens attraktivitet är exempel på aspekter som 
ingår i strategierna.

Buller och luftkvalitet är exempel på tätortsfrågor 
som vi har arbetat med under 2008. Vägverket har 
förbättrat ljudmiljön för dem som är utsatta för höga 
bullernivåer och genomfört åtgärder för att förbättra 
ljudnivån i tätorter. En utmaning är att förena en väl 
utförd förtätning av staden med en hälsosam miljö i 
bostäder och arbetslokaler och fritidsområden, sid 31. 

Vi arbetar även med att förbättra tillgängligheten 
för oskyddade trafikanter i tätorter. Man kan under-
lätta för oskyddade trafikanter att röra sig inom en tät-
ort genom att identifiera viktiga stråk och målpunkter 
och sedan genomföra förbättringsåtgärder. Vägverket 
utvecklar löpande ny kunskap om hur gator och vägar 
kan utformas på bästa sätt. I samverkan med kommu-
ner och experter testar vi att införa ”shared space”. Det 
innebär alla trafikanter samsas om samma utrymme 
men på de oskyddade trafikanternas villkor. 

Vårt arbete med stadsutveckling inriktas på närhet1 
och blandning av funktioner. En blandning av handel, 
bostäder och företag i samma område skapar levande 
städer med liv och rörelse dygnet runt. Detta ger trygg-
het och minskar risken för brott. 

Vägverket arbetar med att utveckla och sprida kun-
skap om stadsutspridning, ”urban sprawl”.  Att städer 
sprider ut sig är en konsekvens av bilsamhället. Äldre, 
funktionshindrade och personer utan tillgång till bil – 
oftare kvinnor än män – får svårt att exempelvis ta sig 
till de externa köpcentrum som etableras i utkanten av 
många städer. Mindre lokala butiker slås ofta ut, vilket 
leder till att personer utan bil får sämre tillgång till 
service.  

regIonal utVecklIng
Vägverket arbetar för att transportsystemets utform-
ning och funktion ska bidra till att målet för den re-
gionala utvecklingspolitiken uppnås. Vi arbetar också 
för att motverka nackdelar av långa transportavstånd. 
Våra insatser för ökad tillgänglighet avser att ge ökad 
möjlighet för människor att välja var de vill bo och var 
de vill jobba och för att kunna pendla mellan bostaden 
och arbetet. Vi gör insatser för att underlätta för ökad 
pendling med kollektivtrafik och främja ett hållbart 
resande. Sammantaget ger vi därmed förutsättningar 
för både ekonomisk utveckling och ökad livskvalitet. 

Jämställdhet och mångfald
 

Jämställdhet och mångfald är en del i den sociala 
dimensionen av hållbarhet. I ett socialt hållbart sam-
hälle skapar vi goda levnadsbetingelser för både kvin-
nor och män och för olika grupper i samhället. Trans-
portsystemets utformning och användning kan bidra 
till eller motverka jämställdhet och mångfald.

Inom transportförsörjningen kopplas jämställdhet 
till att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att 
påverka transportsystemets tillkomst, utformning och 
förvaltning och deras värderingar ska väga lika. Mång-
fald avser möjligheten för olika grupper i samhället, 
exempelvis funktionshindrade och äldre, att kunna 
utnyttja vägtransportsystemet.

ett Jämställt transportsystem
Vägverkets verksamhet ska bedrivas så att de tjänster 
och den service som erbjuds medborgarna är lika till-
gängliga, har lika hög kvalitet och är lika väl anpas-
sade för alla oavsett kön. För att åstadkomma detta 
tillämpar vi jämställdhetsintegrering2. 

Jämställdhetsintegrering inom Vägverket (internt) 
ska bidra till att funktionen i transportsystemet  
(externt) förbättras. Jämställdhetsintegrering är vår 
strategi för att uppnå önskade tillstånd och effekter 
i vägtransportsystemet. Därigenom kan vi bidra till 
ökad social och ekonomisk hållbarhet. 

I vårt arbete med att integrera jämställdhet i verk-
samheten utgår vi från behoven hos medborgarna, 
både kvinnor och män, och kraven från uppdragsgiva-
ren. Vägverket söker därmed bidra till en mer jämställd 
fördelning av offentliga medel och en fördelning som 
ger mer nytta för medborgarna. 

Vi analyserar i vilken utsträckning kvinnor och män 
har möjlighet att påverka beslut i olika sammanhang 
och verkar för att kvinnors och mäns synpunkter och 
åsikter beaktas på ett likvärdigt sätt. Ett utvecklings-
projekt pågår där vi studerar kvinnors och mäns delta-
gande vid samrådsmöten (taltid, samspel med mera). 

Arbetet för att uppnå en jämn fördelning mellan 
kvinnor och män i olika ledningsgrupper och arbets-
grupper är en viktig del i vårt jämställdhetsarbete. 
Andelen jämställda ledningsgrupper på nivån närmast 
under generaldirektören har minskat från 47 procent 
2007 till 33 procent 2008.

Under 2008 bedöms de grundläggande kunskaperna 
om jämställdhetsmålet och jämställdhetsintegrering 
ha ökat inom Vägverket. En webbaserad utbildning har 
genomförts, sid 33.

Vi har tagit fram en checklista för jämställdhet som 
används vid mer än 75 procent av upphandlingarna av 
drift och underhåll med mera. 

Social hållbarhet

1. Närhet avser möjligheten för människor att enkelt ta sig till 
 resmålet och helst på ett hållbart sätt.
2. Jämställdhetsintegrering innebär att den som ansvarar för en 
 verksamhet ser till att beslut präglas av ett jämställdhetsperspektiv  
 och att jämställdhet ingår när resurser fördelas och normer formas.

Social hållbarhetSocial hållbarhet
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Vi försöker integrera jämställdhetsperspektivet i styr-
ningen av Vägverket. Verktyg och modeller har införts 
som stödjer jämställdhetsintegrering. 

Vårt arbete med att bidra till ett jämställt väg-
transportsystem styrs och bedöms i första hand  
utifrån organisationens jämställdhetsmognad –  
hur väl jämställdheten integreras i vår verksamhet. 

Resultat
Vi bedömer att det långsiktiga arbetet med jämställd-
hetsintegrering i myndigheten har utvecklats positivt 
under 2008. Se modellen ”Trappan” i Vägverkets års- 
redovisning, sid 43.

 

VägVerkets strategiska mål
•	Senast	2010	ska	kvinnors	och	mäns	respektive	 
 medverkan i planeringen av vägtransportsystemet  
	 vara	minst	40	procent.
•	Senast	2017	ska	måluppfyllelsen	för	de	transport- 
	 politiska	målen	vara	lika	för	kvinnor	och	män.

 
På de möten under vägplaneringsprocessen som  
Vägverket har följt upp under 2008 var totalt 33 (40) 
procent av deltagarna kvinnor. I Vägverkets interna 
verksamhet var 75 procent jämställda av de arbets-
grupper eller andra samarbetsforum som är kopplade 
till verksamhetsplanering eller strategisk planering. 
Att en grupp är jämställd innebär att inget kön hade  
en representation som understeg 40 procent.

mångfalD
Vägverket verkar för att utforma vägtransportsyste-
met för att tillgodose behov hos olika grupper i sam-
hället. Mångfald är en del i en långsiktigt hållbar  
samhällsutveckling. 

Anpassning av transportsystemet till behoven hos en 
enskild grupp kan vara hindrande för andra grupper. 
God planering minskar behovet av kostsamma sär-
lösningar i efterhand. Genom att analysera behov och 
möjligheter i ett planeringsskede skapar vi förutsätt-
ningar för en hållbar utformning av systemet. 

Beskrivningen av vårt arbete avgränsas till insatser 
för funktionshindrade samt för barn och unga.1 

Funktionshindrade
År 2000 antog regeringen propositionen ”Från patient 
till medborgare – en nationell handlingsplan för han-
dikappolitiken”.2 Den nationella handlingsplanen för 
handikappolitiken handlar om allas rätt att vara del-
aktiga medborgare – med lika rätt och lika möjligheter 
att bestämma över sitt liv. I en särskild förordning3 
slår regeringen fast att de statliga myndigheterna har 
ett särskilt ansvar för att genomföra handlingsplanen. 

Vägverket arbetar med att göra verksamhet, informa-
tion och lokaler tillgängliga för funktionshindrade. Bland 
annat reviderar vi Vägverkets handlingsplan för att få en 
vägledning om bristområden och underlag för att priori-

tera och inrikta arbetet på viktiga åtgärdsområden.
Ett viktigt område att arbeta med är det prioriterade 

kollektivtrafiknätet enligt det nationella handlingspro-
grammet för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, 
Koll framåt. Åtgärderna där gäller främst busshållplat-
ser längs statliga vägar. Våra lokaler anpassas efter- 
hand enligt den inventering av tillgängligheten som vi 
har gjort tidigare.

Vi samarbetar med handikapprörelsen och aktörer 
inom transportsektorn i ett gemensamt tillgänglighets-
råd för Vägverket och Banverket. 

Pågående åtgärder ska bidra till ökad delaktighet och 
mobilitet och möjliggör ett mer aktivt liv och bättre hälsa. 

 
VägVerkets strategiska mål
•	Kollektivtrafiken	på	det	kollektivtrafiknät	som	Vägverket	 
 och Banverket har pekat ut och prioriterat ska senast år  
	 2010	kunna	användas	av	personer	med	nedsatt	rörelse-	 
	 eller	orienteringsförmåga.
•	Vägverkets	lokaler,	verksamhet	och	information	ska	vara 
	 tillgängliga	för	personer	med	funktionshinder	senast	2010.
•	Vägverket	ska	vara	ett	föredöme	i	tillgänglighetsfrågor	för 
	 övriga	myndigheter	i	Sverige.

 
Resultat
Vägverket har under året särskilt inriktat åtgärderna på 
att öka tillgängligheten vid busshållplatser. Åtgärder vid 
busshållplatser har utförts mot en fastställd kvalitetsnivå. 
Under året har vi börjat ta fram parametrar för att ett kol-
lektivtrafikstråk ska anses som användbart för funktions-
hindrade. Parametrarna ska användas för bedömning av 
utpekade kollektivtrafikstråk inom det prioriterade nätet. 

I det nationellt prioriterade nätet har 26 procent av 
busshållplatserna åtgärdats. På det regionala statliga 
vägnätet uppgår motsvarande andel till 52 procent. Se 
Vägverkets årsredovisning, sid 19. 

År 2008 var 40 (35) procent av de publika Vägverks-
lokalerna handikappanpassade. [Fig. 5]

1. Avgränsningen har gjorts mot bakgrund av att det är inom dessa  
 områden som vi har mål i regleringsbrevet.
2. Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för  
 handikappolitiken. Regeringens proposition 1999/2000:79.
3. Förordningen (2001:526) om statliga myndigheters ansvar för  
 genomförande av handikappolitiken.

”Vägverket arbetar med att göra  
verksamhet, information och lokaler  
tillgängliga för funktionshindrade.”

[Fig. 5]  hAnDIKAppAnpASSADe publIKA VÄGVeRKSlOKAleR 

  2005 2006 2007 2008

Handikappanpassade	publika	 
Vägverkslokaler,	andel	i	%	 	 26	 32	 35	 40

Social hållbarhetSocial hållbarhet



28 29

Tydliga resultat av Nollvisionen är att vägmiljöerna i 
Sverige har förändrats. Mitträcken och cirkulations-
platser har blivit mycket vanligare, liksom olika typer 
av fartdämpande åtgärder i tätorter. 

Vägarnas säkerhetsstandard kan av kostnadsskäl 
bara förbättras relativt långsamt. Den stora fördelen 
med fysiska åtgärder är långsiktighet; åtgärderna räd-
dar liv år efter år. Under 2008 har vi mötesseparerat 
drygt 23 mil väg7 och försett, 80 mil väg med mitträff-
ling och 26 mil väg med automatisk hastighetsöver-
vakning. 

I december 2004 fick Vägverket av regeringen i upp-
drag att föreslå ändringar i dagens hastighetssystem. 
Syftet var att anpassa hastighetsgränserna till Noll-
visionen och övriga transportpolitiska delmål. Om 
trafikanterna är villiga att följa de nya gränserna kan 
det på sikt betyda att minst 40 – 50 liv per år kan spa-
ras. Under 2008 har ett första steg genomförts där de 
större nationella vägarna har setts över. Åtgärder har 
även genomförts för att nå ökad förståelse och accep-
tans för de nya hastighetsgränserna. 

Under 2008 har Vägverket lämnat ett förslag för 
hur trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas inom den 
närmaste framtiden, ”Målstyrning av trafiksäker-
hetsarbete – Aktörssamverkan mot nytt etappmål 
2020”. Arbetet var ett uppdrag från regeringen (juni 
2006). Avsikten med förslaget är att utgå från ett mer 
åtgärdsnära etappmål samt genomföra årliga resul-
tatkonferenser där trafiksäkerhetsutvecklingen och 
måluppfyllelsen utvärderas. Därigenom kan vi bidra 
till att trafiksäkerhetsarbetet bli mer långsiktigt och 
systematiskt.

Vägverket ska i sin sektorsroll vara stödjande, sam-
lande och pådrivande mot näringslivet och offentliga 
organisationer. Vi stödjer exempelvis företag och or-
ganisationer att välja bättre fordon när det gäller per-
sonbilar och lastbilar. Vi bidrar även med kunskap så 
att fordonen används på ett hållbart sätt.
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•	 Antalet	dödade	och	svårt	skadade	till	följd	av	vägtrafikolyckor	 
 ska minska.

 
Resultat
De åtgärder som genomförts på det statliga vägnätet 
under 2008 bedöms årligen medföra 12 (14) färre  
dödade och 44 (50) färre polisrapporterade svårt  
skadade per år. Se Vägverkets årsredovisning, sid 30.

trygghet på gator och Vägar
Trygghet är ett komplext begrepp som kan innefatta 
både faktisk och upplevd risk att utsättas för exem-
pelvis brott och olyckor. Den upplevda risken är ofta 
större än den verkliga risken. Det innebär att det är fler 
som känner oro för att utsättas för risker än som fak-
tiskt drabbas. Men även om den upplevda tryggheten 
eller otryggheten grundas på felaktig eller feltolkad 

information är den i hög grad verklig för individen.
Inom vägtrafiken kan begreppet trygghet i huvudsak 

relateras till människors upplevelser av

risken för olyckor och för skador till följd av  • 
  olyckor

risken för att utsättas för våld eller övergrepp  • 
  när man vistas på gator och vägar.9

Trygghet och otrygghet rör följaktligen subjektiva 
riskupplevelser, som kan stämma mer eller mindre 
väl överens med de objektiva riskerna att utsättas för 
olyckor eller fysiskt våld. 

Det är inte ovanligt att trafikmiljöer är osäkra fast de 
uppfattas som trafiksäkra och trygga. Det innebär att 
den faktiska olycks- eller skaderisken är relativt hög. 
Omvänt kan det som upplevs som osäkert vara säkert, 
eftersom den subjektiva riskupplevelsen påverkar 
människor att bli mer uppmärksamma och försiktiga.

Människor ska kunna vara trygga i trafiken.10 Att 
känna trygghet är en viktig del av social välfärd och 
ofta en förutsättning för att kunna utnyttja möjlig-
heterna att förflytta sig på gator och vägar. Otrygghet 
kan innebära begränsad eller utebliven tillgänglighet.

Flera studier visar att både män och kvinnor upp-
lever otrygghet och att de undviker miljöer som de 
uppfattar som hotfulla och farliga.11 Kvinnor upplever 
större otrygghet än män. Det kan få konsekvenser för 
kvinnors sätt att röra sig i samhället, beroende på 
tid, rum och livssituation. I planeringen försöker vi ta 
hänsyn till hur den fysiska utformningen kan bidra till 
ökad trygghet. 

I en tidigare studie (2004)12 har vi undersökt vad all-
mänheten upplever som de största problemen i vägtra-
fiken. Av de tio högst rankade problemen är sju trafik-
säkerhetsrelaterade och av dessa gäller fyra rattfylleri. 
Dessa resultat kan ses som ett indirekt uttryck för vad 
som känns otryggt i trafiken. 

Den situation som främst upplevs som otrygg är att 
vistas ute på gator och torg under kvällstid. Männis-
kors oro för att drabbas av olycka eller andra allvar-
liga händelser gäller främst vägtrafikolyckor, följt av 
inbrott och våld eller övergrepp. Detta visar en under-
sökning från Räddningsverket (2007)13. 

 7. Varav 5 mil motorväg.
 8. Fler strategiska mål inom trafiksäkerhetsområdet anges i  
  Vägverkets strategiska plan.
 9. Främst som oskyddad trafikant eller som kollektivtrafikresenär.
 10. Detta ska även motsvaras av objektivt sett låga risker att utsättas  
  för olyckor och våld.
 11. Transek och VTI – Trygghet i storstädernas transportsystem 2005, 
  Länsundersökningar 2004 – Svenskarnas oro och skadeföre- 
  byggande åtgärder, Birgitta Andersson 2005 – Risk, om kvinnors  
  erfarenhet och fysisk planering.
12. Markör – Så här tycker svenska folket. Resultat från undersökning 
  av ungdomars, yrkesverksammas och äldres problem i vägtrans- 
  portsystemet, 2004.
13. Trygghet och säkerhet i vardagsmiljön. Resultat från en enkät- 
  undersökning. NCO 2007:8. 2007, Räddningsverket, Nationellt  
  centrum för lärande från olyckor.
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Barn och unga
Ett hållbart samhälle för barn och unga är ett samhälle 
som är tillgängligt för dem. Det innebär bland annat 
att transportsystemet är utformat så att barn och unga 
kan ta sig fram i samhället på egen hand, säkert och 
tryggt utan att vuxna ska behöva eskortera dem. 

I regeringens proposition Framtidens resor och 
transporter (prop. 2008/09:35) anges att barns och 
ungas inflytande och delaktighet är en viktig del i 
arbetet med att införa ett barnperspektiv i verksam-
heten. Oavsett uppgift och verksamhet har statliga 
myndigheter en roll i arbetet med att realisera barns 
och ungas rätt att komma till tals i frågor som rör dem. 
Barn utvecklas genom att få påverka och ta ansvar i 
beslut som berör dem själva.

I en hållbar utveckling är barn och unga delaktiga 
och har inflytande. De får möjligheter att sätta sig in 
i problem som rör dem och får samråda med vuxna 
på egna villkor. Beslutsfattarna tar del av deras syn-
punkter och erfarenheter och tar hänsyn till barns och 
ungas behov och rättigheter när de fattar beslut. För 
att barn och unga ska kunna bidra till att samhälls- 
och trafikplaneringen leder till en hållbar utveckling 
krävs det att dessa frågor behandlas i skolan. 

Den mest kritiska situationen för barn och unga vid 
skolskjutsning är när de måste korsa en väg. Under 
året har vi genomfört ett försök med hastighetsbe-
gränsning till 30 km/tim för fordon som passerar en 
stillastående buss.1 Inom försöket har en barnkonsek-
vensanalys genomförts. Barnen vid en av de berörda 
skolorna har medverkat som experter i en utredning av 
hur skolskjutsningen fungerar. De har dokumenterat 
och beskrivit sina erfarenheter i kartor, modeller och 
teckningar samt redovisat sina resultat för ledningen 
för 30-försöket. 

Barnkonsekvensanalysen visar att den bästa åtgär-
den för barn är att man ordnar skolskjutsens färdväg 
så att barnen inte behöver korsa vägen när de ska till 
eller från hållplatsen.2

En viktig utgångspunkt är att hållbar utveckling 
ska genomsyra all utbildning och allt lärande.3 Med 
den utgångspunkten lämnade Vägverket ett svar på ett 
regeringsuppdrag hur Vägverket kan ge stöd till sko-
lans arbete med trafikfrågor. En samarbetsgrupp har 
bildats för att ta fram en handlingsplan för hur detta 
stöd kan genomföras.4

Under året har Vägverket tillsammans med bland 
annat Barnombudsmannen, Boverket och Folkhälso-
institutet påbörjat arbetet med att stimulera kommu-
nerna att utveckla metoder för barns och ungas med-
verkan i samhälls- och trafikplaneringen.

Vägverket prioriterar barns skolvägar. 
 
 
VägVerkets strategiska mål
•	Antalet	barn	i	tätorter	och	på	landsbygd	som	på	egen	hand 
	 tryggt	och	säkert	kan	ta	sig	till	skolan	ska	årligen	öka	under 
 planeringsperioden.

Resultat
Under 2008 har mer än 140 (mer än 400) trafiksäker-
hetsåtgärder som berör oskyddade barn genomförts 
längs det statliga vägnätet. Vi beräknar att mer än  
4 000 (mer än 4 000) barn berörs av Vägverkets åtgär-
der för att förbättra barns skolvägar. Se Vägverkets 
årsredovisning, sid 19.

Trygghet och säkerhet 

Säker trafik och trygghet på gator och vägar är delar i 
social hållbarhet som är direkt kopplade till transport-
systemet och dess utformning och användning.

säker trafIk
Utgångspunkten i Vägverkets arbete med trafiksäker-
het är Nollvisionen, som innebär att ingen ska dödas 
eller skadas för livet i vägtrafiken.5 Nollvisionen är i 
grunden ett etiskt ställningstagande. När Nollvisio-
nen lanserades 1995 innebar den ett helt nytt sätt att 
se på vad som är problem när det gäller säkerheten i 
vägtrafiken. Den etiska grunden innebär att synen på 
säkerhet i vägtransportsystemet stämmer överens 
med de värderingar som gäller för säkerhet i samhället 
i övrigt. 

Nollvisionen lyfter fram att vägtransportsystemet 
är en helhet, där olika komponenter som vägar, fordon 
och trafikanter måste samspela för att säkerheten 
ska garanteras. Denna helhetssyn förändrar synen på 
ansvar. 

Synsättet innebär att de som utformar vägtransport-
systemet har det yttersta ansvaret för säkerheten, exem- 
pelvis väghållare, fordonstillverkare, transportföretag, 
politiker, tjänstemän, lagstiftande myndigheter och 
polisen. Den enskilda människans ansvar är att följa 
lagar och bestämmelser. Till detta kan läggas ett socialt 
ansvar att på andra sätt bidra till trafiksäkerheten. 

Social hållbarhet förutsätter att medborgarna och 
trafikanterna följer lagar och regler.6 Trafikanterna 
måste dock ges möjligheter och incitament att kunna 
och vilja leva upp till sitt ansvar för sin egen och 
andras trafiksäkerhet.  

1. Vägverket. (2008). Utvärdering av 30-regel – försök med lagstadgad 
 hastighetsbegränsning om 30 km/tim för fordon som passerar en  
 stillastående buss. (Publikation 2008:127).
2. Vägverket. (2008). Utvärdering av 30-regeln i Örnsköldsvik – försök  
 med lagstadgad 30 km/tim för fordon som passerar en stilla- 
 stående buss. (Publikation 2008:117).
3. Regeringens skrivelse 2005/06:126, Strategiska utmaningar  
 – En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling.
4. Vägverket, SKL, RPS, NTF och Skolverket.
5. Vägverket har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten  
 i vägtransportsektorn.
6. Det finns en avsevärd skillnad i risk att skadas svårt eller dö i  
 trafiken mellan kvinnor och män. Män löper dubbelt så stor risk  
 att dödas i trafiken som kvinnor om hänsyn tas till den omfattning  
 som män och kvinnor vistas i vägtrafiken.
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Hälsa
 
Människors hälsa påverkar både livskvalitet och  
social hållbarhet. Transportsystemet och dess använd-
ning påverkar människors hälsa på olika sätt. Buller, 
luftföroreningar och skador till följd av trafikolyckor 
är exempel på effekter av vägtrafiken som kan påverka 
människors hälsa. 

Buller och luftföroreningar från vägtrafiken är ett 
stort problem för folkhälsan främst i våra större tät-
orter. Luftföroreningarna kan påverka luftvägar och 
bidra till hjärt- och kärlsjukdomar. Även buller kan vid 
långvarig exponering bidra till hjärt- och kärlsjukdo-
mar genom att störningarna ger ökad stress.

Vägverket arbetar för att minska bullret och utsläp-
pen av luftföroreningar från fordon, arbetsmaskiner 
och vägtrafiken som helhet. Vi ger råd till kommunerna 
om hur de kan planera bebyggelsen så att människor 
i mindre utsträckning utsätts för skadliga utsläpp. Vi 
ger även råd till medborgare och kommuner om hur de 
kan agera när människor redan är utsatta. Vi arbetar 
med att öka kunskapen om både buller och luftförore-
ningar så att de allvarliga hälsoriskerna som är kopp-
lade till dessa problem kan minskas. 

Övriga åtgärder för minskat buller och bättre luft-
kvalitet redovisas i avsnitten om Buller, sid 45, och 
Luftkvalitet, sid 44 . Åtgärder för säker trafik redovisas 
i avsnittet om Trygghet och säkerhet, sid 28 – 30.

Om fler går, cyklar eller åker buss kan det bidra till 
minskat buller och minskade luftföroreningar från väg-
trafiken. Vägverket genomför flera åtgärder för att ge 
människor ökade möjligheter att använda vägtransport-
systemet för att förflytta sig till fots, med cykel eller med 
buss. Se Vägverkets årsredovisning, sid 20 – 21. 

 
 
Strategiska mål anges bland annat i avsnitten Säkerhet och 
trygghet, Buller och Luft.
 

Interna arbetsförhållanden 

Vägverket ska attrahera och behålla kreativa, engage-
rade och kompetenta medarbetare. Det innebär att vi 
ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av ut-
vecklande arbetsuppgifter och arbetsvillkor samt av 
jämställdhet och mångfald. En god arbetsmiljö och goda 
arbetsvillkor bidrar till en socialt hållbar utveckling.

Vägverkets personalpolicy beskriver vårt gemen-
samma förhållningssätt inom kompetensförsörjningen.

 

VägVerkets strategiska mål
•	 Andelen	nöjda	medarbetare	i	Vägverket	ska	trendmässigt	 
	 öka	under	planperioden.
•	 Vägverkets	kompetens	ska	fortlöpande	öka.	Personalen	ska	 
 ha en sådan sammansättning att specifika gruppers behov  
	 och	förväntningar	på	Vägverkets	tjänster	kan	tillgodoses.

Våra insatser inom kompetensförsörjningen ska bidra 
till Vägverkets möjligheter att uppfylla verksamhets-
målen och klara vårt uppdrag. Det finns därför ett 
samband mellan arbetsförhållanden och hållbar ut-
veckling i vägtransportsystemet.

Vi utgår från att medarbetarna vill vara engagerade 
och ta ansvar om de ges rätt förutsättningar. Dessa för-
utsättningar vill vi skapa genom ett bra ledarskap, kon-
kurrenskraftiga löner, bra arbetsvillkor och möjlighet till 
intressanta arbetsuppgifter och kompetensutveckling.

Vägverket verkar för att medarbetaren ska ha möj-
lighet att vara delaktig och kunna påverka sitt eget ar-
bete och den arbetsgrupp eller enhet som han eller hon 
tillhör. Medarbetarskapet i Vägverket utvecklas genom 
att relationen mellan chefer och medarbetare stärks i 
en ömsesidig samverkan. Verktyget för det är dialog.1

Vägverket har ett samverkansavtal med de fackliga or-
ganisationerna. Samverkansavtalet ska bidra till effek-
tivare beslutsformer och ökad kvalitet i verksamheten 
genom att medarbetarna görs delaktiga i beslutsproces-
sen. Samverkansavtalet utgår från personalpolicyn. 

Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper inom 
varje verksamhetsområde är grunden för samverkan i 
Vägverket. Redovisning och information eller förhand-
ling om gemensamma frågor för hela Vägverket sker 
inom ramen för VVK – det centrala samverkansorganet.

Exempel på samverkansområden är verksamhetspla-
nering, verksamhetsutveckling, verksamhetsuppföljning 
och personalfrågor. I medarbetarsamtal hanteras frågor 
med direkt koppling till den enskilde medarbetaren.

 

Knappt 70 procent av personalen inklusive affärsenheterna och 
81 procent exklusive affärsenheterna har haft medarbetarsam-
tal under 2008. Andelen har varierat mellan 70 och 75 respek-
tive	i	huvudsak	över	80	procent	de	senaste	fem	åren.	I	likhet	
med	tidigare	år	har	kvinnor,	äldre,	högutbildade	samt	chefer	
haft	medarbetarsamtal	i	större	utsträckning	än	män,	yngre,	
lågutbildade samt medarbetare utan chefsposition.

Andelen medarbetare, av dem som har haft medarbetarsamtal,  
som enats med chefen om en skriftlig utvecklingsplan var knappt 
60 procent under 2008, inklusive affärsenheterna, och 65 procent 
exklusive	affärsenheterna.	Andelen	har	ökat	successivt	under	
den senaste femårsperioden, inklusive och exklusive affärsen-
heterna.	Även	genomförandegraden	har	totalt	ökat	under	mot-
svarande period. 

 
Lönesättningen i Vägverket ska vara befattningsorien-
terad, individorienterad2, individuellt bestämd och 
sakligt grundad. Fast lön (månadslön) tillämpas för all 
personal. I det närmaste 100 procent av medarbetarna 
omfattas av kollektivavtal. 

1. Alla medarbetare har även möjlighet att enkelt lämna förbätt- 
 ringsförslag via intranätet. Vi hanterar de inlämnade förslagen  
 systematiskt med hjälp av förbättringslistor. 
2. Förmåga att uppnå resultat, i samverkan, är en av flera parametrar 
 som ingår i bedömningen. 

Social hållbarhetSocial hållbarhet

VägVerkets strategiska mål
•	Medborgarna	ska	kunna	vistas	tryggt	och	säkert	i	tätortens	 
	 väg-	och	gatumiljö.
•	Människornas	trygghet	vid	användningen	av	vägtransport- 
	 systemet	ska	trendmässigt	öka	under	planeringsperioden.

 
Resultat
I de årliga mätningarna av kundtillfredsställelse  
genom nöjdkundindex (NKI) undersöker vi hur allmän-
heten värderar det svenska vägtrafiksystemet med 
avseende på ett antal kvalitetsfaktorer, däribland  
säkerhet och trygghet. 

Generellt ger allmänheten högre betyg för trygg-
heten än för säkerheten i vägtrafiken. Trygghet är den 
kvalitetsaspekt som får det högsta betyget av det tiotal 
faktorer som undersöks. Säkerhet ges betyg som mot-
svarar genomsnittet för samtliga kvalitetsaspekter. 
Allmänhetens bedömningar har endast förändrats 
marginellt under senare år.

Motsvarande undersökning bland företag i trans-
portbranschen visar att trygghet och säkerhet vär-
deras lika och att företagens värderingar inte har 
förändrats under de senaste åren. Betyget är högre 
än genomsnittet för såväl trygghet som säkerhet för 
samtliga omkring femton kvalitetsfaktorer som ingår  
i mätningarna av nöjdkundindex. [Fig. 6]

 

åtgärDer för säkerhet och trygghet 
I Vägverkets uppgift ingår att ge förutsättningar för 
säkra resor och transporter. Samtidigt ska vi ge saklig 
information om risker i vägtrafiken och hur man som 

enskild trafikant kan påverka sin egen och andras 
risker att skadas.

Exempel på åtgärder som ökar såväl den faktiska som 
den upplevda säkerheten är ombyggnad med mötesse-
parering, ofta i kombination med sidoräcken eller andra 
åtgärder för säkrare sidoområden. Under 2008 tillkom 
ytterligare cirka 23 mil vägar med mötesseparering.

En annan åtgärd som bidrar till såväl ökad säkerhet 
som trygghet är att bygga vägar för gående, cyklister 
och mopedister parallellt med landsvägar för övrig 
trafik. Under 2008 har ytterligare närmare 10 mil så-
dana gång- och cykelvägar tillkommit.

Automatisk hastighetsövervakning med kamera 
(ATK) är en åtgärd som det finns stor acceptans för 
bland trafikanterna. Övervakning med ATK har tydliga 
positiva effekter på hastighet och säkerhet. Under 2008 
har ytterligare cirka 26 mil försetts med trafiksäker-
hetskameror.

[Fig. 6]  nKI 2005 – 2008  
 Betyg 0 – 100 (%) 

Allmänheten  2005 2006 2007 2008

Trygghet*	 	 63	 64	 65	 65**	

Säkerhet***   55 55 57 56**** 

Transportförtag    

Trygghet	 	 49	 49	 49	 50

Säkerhet  50 50 51 50
  
	 *	Trygghet	definieras	som	”att	inte	behöva	råka	ut	för	trakasserier,	överfall	eller	rån	på	 
  gator och vägar, längs gång- och cykelvägar, på rastplatser, busshållplatser eller när  
  du färdas med kollektivtrafik, etcetera”.
	 **	Utfallet	för	kvinnor	var	64	och	för	män	68.
 *** Med säkerhet menas ”att undvika olyckor där du eller någon annan person skadas”. 

	****	Utfallet	för	kvinnor	var	55	och	för	män	56.



32 33

I medarbetarenkäten ställs varje år frågor om mobb-
ning och trakasserier. Resultaten visar att antalet 
medarbetare som anser att de utsatts för mobbning 
och trakasserier har minskat successivt, från 437 år 
2003 till 279 år 2008, inklusive affärsenheterna. Målet 
är noll. För att bemöta mobbning och trakasserier har 
vi bland annat utbildat kamratstödjare. 

Kommunikation, delaktighet och ledarskap är vik-
tiga faktorer i vårt fortsatta arbete för att motverka 
mobbning och trakasserier.

  
JämställDhet och mångfalD
Vägverket arbetar integrerat med jämställdhet och 
mångfald med utgångspunkt från jämställdhetslagen 
och diskrimineringslagarna. En jämställdhetsplan tas 
fram varje år.

Vägverket ska bedriva ett aktivt mångfaldsarbete  
för att  

öka den inre effektiviteten genom att utnyttja den  • 
  kreativitet som uppstår i heterogent sammansatta  
  grupper 

öka den yttre effektiviteten i vår verksamhet  • 
  genom att med rätt kompetens kunna ta bättre  
  hänsyn till olika kategorier av medborgare, deras  
  behov och förutsättningar 

underlätta kompetensförsörjningen genom att vara  • 
  en attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar 
  för att kunna utveckla och rekrytera den kompetens 
  som en effektiv verksamhet kräver

främja lika behandling och minska riskerna för  • 
  diskriminering. 

Allteftersom vi har utvecklat arbetsformer och rutiner 
för att tillgodose kraven i lagarna har vi identifierat 
andra förutsättningar och motiv för att stärka arbetet 
med jämställdhet och mångfald. Ett sådant motiv kan 
härledas från det sjätte transportpolitiska målet om 
ett jämställt vägtransportsystem. Ytterligare ett motiv 
är en följd av målet att Vägverket ska vara en attraktiv 
arbetsgivare – ett mål som ställer krav på ett inklude-
rande förhållningssätt och öppenhet för olikheter. 

Insatserna under 2008 har inriktats på att ge ökad 
kunskap, om både jämställdhet och mångfald. Vi har 
tagit fram en webbaserad utbildning i jämställdhets-
frågor. Cirka 46 procent av medarbetarna har genom-
gått utbildningen. 

Inom mångfaldsområdet har inriktningen för åtgär-
derna varit mera varierande. Åtgärderna har oftast 
syftat till att skapa förståelse för olikheter och kultu-
rella skillnader och till att förbättra bemötandet.

Under 2008 har vi fastställt en gemensam antidiskri-
mineringsstrategi. Vi har även utvecklat riktlinjer och 
rutiner för att tillgodose kraven på en rättvis och lika 
behandling utan diskriminering. 

Resultat
Under 2008 var andelen kvinnor av de anställda i hela 
Vägverket 27,4 (27,3) procent. Exklusive affärsenhe-

terna var andelen 43,6 (44,0) procent. Av cheferna var 
19,1 (18,1) procent kvinnor. Exklusive affärsenheterna 
var andelen 36,6 (36,8) procent. 

6,8 (6,5) procent av de anställda var 29 år eller yngre 
medan 15,8 (15,1) procent var 60 år eller äldre. Motsva-
rande uppgifter exklusive affärsenheterna var 3,9 (4,8) 
procent respektive 18,9 (17,4) procent.

Andelen anställda med icke svensk bakgrund var 6,0 
(5,8) procent. Exklusive affärsenheterna var andelen 
6,8 (6,4) procent.

Se även Vägverkets årsredovisning, sid 67.

kompetensutVecklIng
Kompetensutveckling är en del i arbetet med att skapa 
en säker, hälsosam, kreativ och utvecklande arbets-
miljö som ger förutsättningar för medarbetarna att 
åstadkomma goda arbetsprestationer. Kompetens-
utvecklingen ska utgå från verksamhetens krav och 
behov och matchas mot medarbetarens önskemål och 
förutsättningar. I samband med medarbetarsamtalet 
ska en individuell kompetensutvecklingsplan tas fram. 
Planen innehåller de utvecklingsåtgärder som ska 
genomföras både på kort och lång sikt för att medarbe-
taren ska nå den önskvärda kompetensen. 

Ett viktigt inslag i kompetensutvecklingen utgörs av 
lärandet i arbetet. Det kan ske dels genom att medarbe-
taren får möjlighet att byta arbete eller pröva annat ar-
bete genom att lånas ut till annan organisatorisk avdel-
ning, dels genom att medarbetaren successivt fördjupar 
eller breddar sin kompetens i sitt nuvarande arbete.

Allt kompetensutvecklingsarbete ska bedrivas på ett 
sätt som bidrar till att Vägverket stärker sin attrak-
tionskraft, så att vi kan behålla, utveckla och rekrytera 
medarbetare med rätt kompetens. Det sker genom att 
vi tar tillvara varje medarbetares kompetens och er-
bjuder utveckling i enlighet med vars och ens vilja och 
förmåga.

chefs- och leDarförsörJnIng
Professionella chefer och goda ledare, som har verk-
samhetens resultat i fokus och som kan engagera och 
motivera medarbetarna, är avgörande för Vägverkets 
möjligheter att uppfylla omvärldens krav och förvänt-
ningar. Systematisk chefsförsörjning och systematisk 
kompetensutveckling ger förutsättningar för ett pro-
fessionellt ledarskap.

Chefsförsörjningen ska säkerställa tillgången på 
professionella chefer på längre sikt. Den ska också 
stärka Vägverkets attraktion som arbetsgivare genom 
att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter och karriär-
vägar för medarbetare med ambitioner och förmåga.

Inom Vägverket tillämpas ett stort antal program, 
metoder och verktyg för ledar- och medarbetarutveck-
ling. Några exempel är följande:

Introduktionsprogram• 
Långsiktiga kompetensförsörjningsplaner• 
Årliga medarbetarsamtal inklusive individuella  • 

  kompetensutvecklingsplaner  

Social hållbarhetSocial hållbarhet

Varseltider och uppsägningstider regleras i lagstift-
ning. Genom trygghetsavtalet är dock den kortaste 
uppsägningstiden vid uppsägning från arbetsgivaren 
förlängd från en månad till två månader. 

Resultat
Nöjdmedarbetarindex ökade från 61 år 2006 till 64 år 
2008.1 Se Vägverket årsredovisning, sid 66.

 
 
I	Universums	företagsbarometer	2008	placerades	Vägverket	
på	plats	42	(32)	på	rankingen	över	ideala	arbetsgivare	i	landet	
bland	civilingenjörer	i	landet.	På	rankningen	över	intressanta	
arbetsgivare	bland	civilingenjörer	blev	resultatet	38	(27)	i	2008	
års mätning. Vägverkets starkaste egenskaper inom nedan 
angivna	imagefaktorer	är:

•	 Människor	och	kultur:	Tillåter	sina	anställda	ha	bra	balans	 
 mellan arbete och privatliv
•	 Jobbegenskaper:	Trygg	anställning
•	 Ersättning/möjlighet	att	avancera:	Goda	referenser	för	 
 framtida karriär
•	 Arbetsgivarens	rykte:	Gott	rykte
 

arbetsmIlJö
Utgångspunkterna i vårt arbete för en god arbetsmiljö 
är följande:

Arbetsmiljön i Vägverket ska vara tillfreds- • 
  ställande med hänsyn till arbetets natur och  
  den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. 

Arbetsförhållandena ska anpassas efter våra med- • 
  arbetares olika förutsättningar i fysiskt och  
  psykiskt avseende. 

Medarbetarna ska ges möjlighet att medverka i  • 
  utformningen av sin egen arbetssituation och i  
  förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans 
  eller hennes eget arbete. 

Vägverket ska vidta alla åtgärder som behövs för  • 
  att förebygga att medarbetaren utsätts för ohälsa  
  eller olycksfall.

Vägverket bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Det innebär att vi undersöker, genomför och följer 
upp verksamheten på ett sådant sätt att vi förebygger 
ohälsa och olycksfall i arbetet och uppnår en tillfreds-
ställande arbetsmiljö.

I Vägverket ligger det operativa arbetsmiljöarbetet i 
linjeorganisationen och ansvaret för arbetsmiljöarbetet 
ligger på de olika chefsnivåerna. Som stöd har cheferna 
tillgång till specialistkompetenser inom teknisk arbets-
miljö, ergonomi, arbetsmiljöutveckling, säkerhet, ar-
betsorganisation, byggherreansvar och arbete på väg.2

Vägverkets ledningssystem uppfyller kraven för syste-
matiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1. 

Under 2008 har vi 

utvecklat och stärkt ledningssystemet inom  • 
  arbetsmiljö genom nya eller uppdaterade rutiner

utvecklat riktlinjer för arbetsmiljö (Arbetsmiljö- • 
  portal)

utvecklat en grundutbildning i systematiskt  • 
  arbetsmiljöarbete som utgår från Vårt sätt att  
  arbeta – ledningssystemet

planerat repetitionsutbildningar för chefer i  • 
  systematiskt arbetsmiljöarbete

utvecklat en modell för riskanalys av arbetsmiljö  • 
  i förändringsprocesser

anslutit hela Vägverket till en rikstäckande  • 
  leverantör av företagshälsovård – Previa

anslutit alla medarbetare till tjänsten ”Previa sjuk- • 
  och friskanmälan med sjukvårdsrådgivning”3

tagit fram en krisstödsmodell med larmnummer  • 
  till SOS Alarm/Vårsta kriscentrum

genomfört utbildning av kamratstödjare som stöd  • 
  till medarbetare i svåra situationer

förbättrat rapporteringsmodellen för arbetsmiljö- • 
  och säkerhetsincidenter

utvecklat ett koncept för ”värdregioner” för att  • 
  bidra till en god arbetsmiljö för alla medarbetare4

genomfört en omfattande informationskampanj för  • 
  att sprida kunskap om handboken ”Säkerhet på väg”.

Företagshälsovården i Vägverket är en oberoende ex-
pertresurs inom områdena arbetsmiljö och arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Företagshälsovårdens roll är 
att arbeta med arbetsrelaterade problem. 

 

•	Sjukfrånvaron	minskade	från	3,6	procent	år	2007	till	 
	 2,4	procent	år	2008	(från	3,5	procent	till	2,7	procent	 
 exklusive affärsenheterna).5 Andelen långtidssjuka av  
	 sjukfrånvaron	minskade	från	63	procent	till	47	procent.
•	88	procent	av	cheferna	inom	Vägverket,	exklusive	affärs-
	 enheterna,	har	en	arbetsmiljödiplomering	(augusti	2008).
•	35	kamratstödjare	är	utbildade,	exklusive	affärsenheterna.
•	Ett	stort	antal	riskanalyser	är	genomförda	i	delprojekten	 
 i arbetet med den nya organisationen.
 

1. Ingen mätning gjordes 2007.
2. Specialistkompetenserna arbetar även med ledningssystemet, upp- 
 handling och utvärdering av företagshälsovård och krisstöd med mera.
3. Previa administrerar all sjuk- och friskanmälan samt frånvaro  
 för vård av barn.
4. Det innebär att varje region fungerar som värd för samtliga  
 Vägverksanställda som har en arbetsplats i regionens lokaler –  
 oavsett organisatorisk tillhörighet. 
5. Se Vägverkets årsredovisning, sid 67. I denna finns även uppgifter  
 om personalomsättning och övertid.

”Vägverket bedriver ett  
systematiskt arbetsmiljöarbete.”
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Vägverkets arbete för ekonomisk hållbarhet ska 
bidra till att ekonomiska värden skapas i samhället 
genom åtgärder för ett tillgängligt transportsystem 
och att vi hushållar med finansiella resurser. 

I ett ekonomiskt hållbart vägtransportsystem för-
brukas inte mer resurser än det samhället långsiktigt 
klarar av att bära. Eftersom behoven är större än till-
gängliga resurser, ställer det krav på prioriteringar så 
att resurserna används så effektivt som möjligt för att 
tillgodose samhällets transportbehov. 

Formerna för planering och val av åtgärder i trans-
portsystemet påverkar våra möjligheter att bidra till 
ett hållbart transportsystem. Vägverket tillämpar 
bland annat fyrstegsprincipen, sid 12, och samhälls-
ekonomisk effektivitet (se faktaruta, sid 36) för att 
planera och prioritera olika typer av åtgärder i trans-
portsystemet.

Vägverket tar fram förslag till långsiktig nationell 
transportplan i enlighet med det direktiv regeringen 
ger trafikverken. Detta planförslag innehåller priorite-
ringar av enskilda åtgärder i transportinfrastrukturen 
till exempel trafiksäkerhetsåtgärder, investeringar, 
drift och underhåll och sektorsåtgärder. Regeringen 
fastställer sedan planen och därmed vilka investe-
ringsprojekt som ska ingå samt ramar för planen. 
Därefter beslutar Vägverket i verksamhetsplaneringen 
om vilka projekt som ska genomföras under ett visst år 
beroende på de årliga anslagen. Investeringsprojekten 
följs sedan upp tertialvis med avseende på bland annat 
kostnad och i vissa fall även utformning. Vad som följs 
upp beror på i vilket skede av den fysiska planeringen 
projektet befinner sig.

Den nu gällande nationella planen är Nationell plan 
för vägtransportsystemet (NPVS) som avser perioden 
2004 – 2015.

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk	hållbarhet	Social hållbarhet 

Seminarier och utbildningar för såväl nya som   • 
  erfarna chefer

Framtagna kriterier för chefsbedömningar• 
Seminarier och utbildningar för särskilt utveck- • 

  lingsbara chefs- eller specialistämnen 
Traineeprogram• 

Under 2008 har vi genomfört aktiviteter inom alla 
dessa områden.

etIskt förhållnIngssätt 
Medarbetare i Vägverket förväntas ha ett etiskt för-
hållningssätt. Förutom att följa lagar och förordningar 
innebär det att

ta hänsyn till hur vårt agerande i olika samman- • 
  hang kan uppfattas i omvärlden

respektera människor och behandla dem utifrån  • 
  deras olikheter och förutsättningar.

Grundläggande för ett etiskt förhållningssätt är även 
att leva upp till Vägverkets vision, kännetecken och 
krav i policydokument1 och interna föreskrifter.

Medarbetare i Vägverket förväntas agera professio-
nellt. Det innebär att de ska basera sin yrkesutövning 
på aktuell kunskap och beprövad erfarenhet. Varje 
medarbetare förväntas ha förmåga till förändring, 
vilja ta ansvar samt ha självaktning.

Den som upptäcker något som inte stämmer med vad 
som står i policydokument och riktlinjer har skyldig-
het att agera. Beroende på situationen ska medarbe-
taren kontakta närmaste chef, en högre chef, chefs- 
juristen, personaldirektören eller skyddsombud. Om 
en medarbetares personliga värderingar eller yrkes-
kompetens kommer i konflikt med uppdraget ska hon 
eller han diskutera situationen med närmaste chef.

Chefsutövning utgår från tre etiska principer:

Vi ska respektera människor och behandla dem  • 
  utifrån deras olikheter och förutsättningar.

Vi ska göra gott mot andra och förhindra lidande.• 
Vi har en plikt att inte skada.• 

Inom Vägverket gör vi insatser för att successivt 
stärka medarbetarnas kompetens inom etikfrågorna. 
Etikfrågor diskuteras på återkommande seminarier 
och utbildningar för nya och erfarna chefer samt på 
arbetsplatsträffar. Under 2004 – 2005 deltog ett 100-tal 
medarbetare i en intern utbildning om etik och moral. 
En översyn av utbildningen pågår.

Under 2008 har Internrevisionen gjort en särskild 
granskning inom ett verksamhetsområde med anled-
ning av en incident som gällde korruption. Verksam-
hetsområdet har tagit fram en handlingsplan som 
godkänts av Internrevisionen. Internrevisionen följer 
upp att handlingsplanen genomförs. Risk för korrup-
tion ingår även som en del i andra revisionsprojekt.

Under 2008 har Vägverket inte erlagt några böter eller 
avgifter till följd av brott mot gällande lagar och  
bestämmelser om korruption.

 

Sociala och etiska krav vid upphandling
 

Sociala krav och krav på icke-diskriminering ställs 
i samtliga upphandlingar, med några få undantag. 
Vi följer de grundläggande EG-rättsliga principerna. 
Det innebär bland annat att vi garanterar insyn i våra 
upphandlingar och behandlar leverantörerna på ett 
objektivt sätt med iakttagande av likabehandling och 
icke-diskriminering.

Ur ett globalt perspektiv har vi även krav på följande 
i våra upphandlingar:

Löne- och anställningsvillkor ska vara enligt eller  • 
  jämförbara med kollektivavtal som gäller för den  
  bransch som entreprenaden avser.

Alla leverantörer ska uppfylla krav på icke-diskri- • 
  minering genom att försäkra att de vid utförande  
  av kontraktet i Sverige följer alla svenska lagar mot  
  diskriminering som gäller för leverantören under  
  avtalstiden. Jämställdhetsplaner ska tas fram  
  enligt jämställdhetslagen (1991:433). Leveran- 
  törerna ska även ha ett dokumenterat arbete mot  
  religiös eller etnisk diskriminering enligt lagen  
  (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i  
  arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion 
  eller annan trosuppfattning.

Leverantörerna ska följa kraven på sociala åtagan- • 
  den i de internationella konventioner som samlats  
  i FN:s Global Compact, när de ska uppfylla kon- 
  trakt i Sverige.2 Leverantörerna ska redogöra för  
  hur de aktivt arbetar för att varor och produkter  
  som används vid utförandet ska ha producerats  
  eller bearbetats i en arbetsmiljö som är säker och  
  hälsosam, i enlighet med reglerna i de angivna  
  konventionerna.

Under 2008 har Vägverkets kvalitetsrevisioner inte 
omfattat någon granskning av hur sociala krav i upp-
handlingar tillgodoses när det gäller mänskliga rät-
tigheter. Flertalet projektledare har heller inte gjort 
någon särskild uppföljning av de sociala kraven i upp-
handlingarna.  

1. Inom Vägverkets verksamhet med beställning, upphandling,  
 uppdrag, uthyrning och försäljning är Vägverkets affärsetiska  
 policy grundläggande för ett etiskt förhållningssätt.
2. Från och med 2007.
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Tillgängligheten påverkas till viss del av vägarnas tekniska till-
stånd. Ojämna vägar påverkar fordonskostnader och restider. 
Vägar med nedsatt bärighet påverkar godstransportkostnader 
genom att man eventuellt måste välja längre omfartsvägar. Vin-
tertid är även vinterväghållning och väglaget av stor betydelse 
för	tillgängligheten.	

Åtgärder inom transportsystemet bidrar till den ekonomiska 
utvecklingen när de leder till bättre och trivsammare boende-
miljöer	och	bättre	förutsättningar	för	näringslivet,	såväl	när	det	
gäller godstransportlogistik som tillgänglighet till arbetskraft 
och	marknader	(för	insatsvaror	samt	avsättning	för	produkter).	

De	ekonomiska	effekterna	för	ett	geografiskt	område	kan	
uttryckas i form av befolkningsutveckling, antalet sysselsatta, 
sysselsättningsgrad,	bruttoprodukt,	lönesumma	eller	per-
capita-inkomst	för	kommunen,	länet,	regionen	eller	landet	
beroende på vilket område som betraktas.

Ökad	tillgänglighet	innebär	att	(fler)	människor	får	möjlighet	att	
resa till platser som de annars inte skulle välja att resa till. Ökad 
rörlighet	leder	till	att	transportarbetet	ökar	och	med	nuvarande	
val	av	transportmedel	och	bilpark	ökar	användningen	av	fossila	
bränslen och därmed koldioxidutsläppen. Ökat trafikarbete le-
der	även	till	ökat	buller.	Dessutom	tas	mark	i	anspråk	och	vägar	
ger	barriäreffekter	för	djur	och	människor.

 

VägVerkets strategiska mål inom området  
tillgänglighet är bland annat Följande:
•	 Tillgängligheten	till	målpunkter	för	varu-	och	servicetrans-
	 porter	i	större	tätorter	ska	öka	under	planperioden.
•	 Två	tredjedelar	av	bärighetsbrister	2004	på	viktiga	närings-
 livsvägar ska åtgärdas till 2015, så att de har full bärighet  
 året runt och inga restriktioner under tjällossning under  
 normalår. Områden med glest vägnät ska prioriteras.
•	 Restiden	och	restidsvariationen	för	bil	på	infarter	och	förbi- 
	 farter	i	högtrafik	i	storstad	ska	inte	öka	under	planperioden.
•	 Restiden	och	restidsvariationen	för	gods	på	utpekade	stråk	 
 i storstad ska årligen minska under planperioden.
•	 Investeringar	ska	till	2015	ha	genomförts	enligt	NVPS	 
 investeringsbilaga.
•	 Länsplanerna	ska	2009	ha	genomförts	lika	långt	i	alla	län.
 

Vägverket gör åtgärder för att öka tillgängligheten i 
hela landet, men åtgärderna varierar mellan olika de-
lar i landet. I skogslänens inland (främst norra Sverige) 
görs åtgärder för att förbättra vägnätets bärighet. Vä-
gar och broar förstärks så att tung trafik kan använda 
dem året om även under tjällossning. Ökad tillgänglig-
het skapas även genom ombyggnad till fyrfältsväg och 
mötesseparering av vägar, eftersom dessa åtgärder ger 
minskade restider.

I storstadsområden beror tillgängligheten på hur 
trafikmängden utvecklas och vilka åtgärder som 
genomförs i vägtransportsystemet och kollektivtra-
fiksystemet. Exempel på åtgärder för att öka tillgäng-

ligheten i storstadsområden är utökning av körfält, 
omställbara vägmärken, trafiksignaler i korsningar, 
förbättrad trafikledning, busskörfält, pendelparke-
ringar, fler turer i kollektivtrafiken och trafikinforma-
tion på webben.

Tillgänglighet mellan tätortsområden förändras 
genom ombyggnad av större vägar, mitträcken och 
ändrade hastigheter. Hastighetsförändringar påver-
kar både tillgängligheten och trafiksäkerheten. Sänkt 
hastighet på dåliga vägar ger sämre tillgänglighet men 
högre trafiksäkerhet, medan höjda hastigheter vid väg-
förbättringar ger förbättrad tillgänglighet.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten kan även 
vara att göra det möjligt att hålla vägarna väl under-
hållna och skötta året runt. Inom tätorterna är viktiga 
åtgärder att skapa säkra och tilltalande trafikmiljöer 
samt att göra insatser för att minska trängseln.

För kollektivtrafiken krävs insatser för att skapa ett 
frekvent och prisvärt utbud på landsbygden nära tät-
orter och i glesbygd samt utveckling av trafikantinfor-
mation, samordning av trafikutbud och anpassning av 
kollektivtrafiksystem för olika grupper.

Genomförda åtgärder under 2008 redovisas i Väg-
verkets årsredovisning, sid 12 – 22 och 24 – 26.

Resultat
Tillgängligheten på det nationella vägnätet, mellan 
tätortsområden, har försämrats under 2008. Resti-
derna har ökat mellan ett antal orter längs det na-
tionella vägnätet. Försämringar av tillgängligheten 
mellan tätortsområden beror till stor del på det nya 
hastighetssystem som har införts. Hastigheterna har 
sänkts på fler vägsträckor på det nationella vägnätet 
än där de har höjts. Därmed har tillgängligheten för-
sämrats. Se årsredovisningen, sid 12 – 18.

Resultat som redovisas i Vägverkets årsredovisning:

Tillgänglighetsförändringar för personer med bil  • 
  för människor mellan glesbygd och centralorter 

Tillgänglighetsförändringar för personer med  • 
  bil till närmaste regionala respektive nationella  
  centrum

Restidsförändringar i storstad• 
Restidsförändringar mellan tätorter• 

Försök har gjorts att kvantifiera hur förbättringar av 
tillgängligheten, i form av restidsförändringar, på-
verkar sysselsättningen över en viss tidsperiod. Be-
räkningsmetoderna bygger på uppföljning av historisk 
utveckling. Det är dock svårt att göra tillförlitliga be-
räkningar eftersom sysselsättningens utveckling beror 
på en mängd regionala, nationella och globala faktorer 
utanför transportsystemet.

”Vägverket gör åtgärder för att öka  
tillgängligheten i hela landet.”

Ekonomisk	hållbarhet	Ekonomisk	hållbarhet	

Fakta om samhällsekonomisk bedömning
En	viktig	grund	för	att	prioritera	åtgärder	–	exempelvis	inves-
teringar – är samhällsekonomisk effektivitet, det vill säga mest 
samhällsnytta	för	investerade	medel.	Det	innebär	att	det	krävs	
att	en	åtgärd	ger	större	nytta	än	kostnad	för	samhället	för	att	
den	ska	genomföras.

Vägverket använder bland annat samhällsekonomiska beräk-
ningsmodeller	för	att	kunna	prioritera	åtgärder	i	transportsys-
temet	och	finna	de	mest	effektiva	lösningarna	utifrån	samhälls-
ekonomisk effektivitet. 

Samhällsekonomiska modeller beräknar olika åtgärders effek-
ter	för	potentiella	trafikanter	och	samhället	med	utgångspunkt	
i trafikprognoser. Med effekter menas all relevant nytta och alla 
kostnader	som	en	åtgärd	innebär	för	användarna,	transport-
systemet	och	tredje	part.	Effekterna	kan	vara	både	positiva	
och negativa, till exempel restidsvinster, trafiksäkerhetseffekter, 
slitage av infrastrukturen, hälsopåverkan, utsläpp av växthus-
gaser	och	luftföroreningar.	Kostnaderna	avser	infrastrukturhål-
larens	förbrukning	av	resurser,	framförallt	investeringskostnad	
och	kostnader	för	drift	och	underhåll.	

Tillämpningar av samhällsekonomiska analyser avser att fånga 
både	positiva	effekter	–	ökad	tillgänglighet	med	tillhörande	eko-
nomisk nytta – och negativa effekter inom hållbar utveckling. 

Transportbehoven som ska tillgodoses syftar i de flesta fall till 
att bidra till ekonomisk utveckling. Alla effekter som en åtgärd 
ger upphov till fångas dock inte i de samhällsekonomiska 
kalkylerna. Orsaken är att effekterna är svåra att kvantifiera, att 
sambanden mellan åtgärd och effekt är oklara eller att det inte 
går att bestämma det ekonomiska värdet. Det gäller exempel-
vis utsläpp till vatten och påverkan på landskap. Vissa kostna-
der	för	negativ	miljöpåverkan	ingår	därför	inte	i	kalkylen.

Under	2007/08	har	Vägverket	tagit	fram	en	ny	metod	”Samlad	
effektbedömning”.	Den	nya	metoden	kompletterar	de	sam-
hällsekonomiska	kalkylerna	med	effekter	som	inte	är	möjliga	att	
beräkna.	Metoden	tar	även	hänsyn	till	fördelningseffekter	och	
det	ingår	att	bedöma	hur	åtgärden	bidrar	till	de	transportpoli-
tiska	målen.	Den	samlade	effektbedömningen	avser	att	vara	ett	
beslutsunderlag som omfattar samtliga effekter som en åtgärd 
ger	upphov	till.	Den	är	därmed	ett	underlag	för	att	fatta	bättre	
beslut	för	samhället	som	helhet,	eftersom	vi	bland	annat	tar	
hänsyn	till	fler	miljöeffekter	och	sociala	effekter.	

Samlad	effektbedömning	tillämpas	i	Vägverkets	arbete	med	den	
långsiktiga nationella planeringen som pågår under 2008 – 2009.
 

 

Ekonomiskt värdeskapande
 

Det huvudsakliga syftet med Vägverkets verksamhet 
är att tillgodose samhällets transportbehov genom att 
skapa förutsättningar för god tillgänglighet till olika 
samhällsfunktioner med mera. Behoven gäller både 
personers resor och godstransporter. 

Åtgärder i transportsystemet kan ge förbättrad till-
gänglighet och transportkvalitet men även attrakti-
vare miljöer. Detta leder i sin tur till bättre fungerande 
arbetsmarknadsregioner, vilket gynnar såväl närings-
livets utveckling som den sociala och ekonomiska 
välfärden för medborgarna.1  

tIllgänglIghet
Tillgänglighet är det sammanfattande uttrycket för 
möjligheten att transportera människor och gods. 
Tillgänglighet mäts som den uppoffring som krävs 
för en aktuell transport, exempelvis kostnad, tid eller 
kvalitet. Vägverket mäter tillgänglighetsförändringar 
i restid. Reskostnaden är direkt kopplad till restiden 
och redovisas därför inte separat.

Förbättrad tillgänglighet, det vill säga minskade 
uppoffringar för förflyttning av människor och gods, 
har en rad olika effekter för människor och företag.  
Det kan även uppstå negativa effekter som gäller håll-
bar utveckling. 

 

Fakta om eFFekter aV ökad tillgänglighet
Ökad tillgänglighet kan leda till minskade transporttider och 
kostnader	samt	ökad	tillförlitlighet	för	företagens	transporter.	
Detta	har	betydelse	både	för	personresor	och	för	godstrans-
porter,	exempelvis	från	underleverantörer	och	till	försäljnings-
marknader. 

Förbättrad	tillgänglighet	kan	även	innebära	att	hushållens	upp-
offringar	för	transporter	minskar.	Det	innebär	att	de	får	bättre	
tillgång till olika samhällsutbud och kommersiell service, utbild-
ning,	sociala	kontakter	och	fritidsaktiviteter,	vilket	kan	medföra	
mer	attraktiv	boendemiljö.	

Ökad	tillgänglighet	kan	dessutom	ge	minskade	uppoffringar	för	
transporter inom och mellan lokala arbetsmarknadsregioner. 
Detta underlättar både medborgarnas arbetsresor och närings-
livets	arbetskraftsförsörjning,	vilket	leder	till	bättre	balans	 
mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Bättre fungerande 
arbetsmarknadsregioner	genom	förbättrade	kommunikationer	
kan	bidra	till	att	antalet	aktörer	–	antal	arbetsplatser	respektive	
arbetstagare – på en arbetsmarknad vidgas. Generellt sett 
leder detta till bättre matchning mellan utbud och efterfrågan 
på	arbetskraft.	Detta	är	gynnsamt	för	produktiviteten	inom	
näringslivet,	vilket	i	sin	tur	även	skapar	löneutrymme	för	de	
enskilda arbetstagarna. 

Förbättrad	tillgänglighet	kan	därutöver	ge	ett	bättre	fungerande	
näringsliv	som	skapar	bättre	möjligheter	för	medborgare	att	få	
arbeten	som	de	efterfrågar.	Bättre	livsmiljöer	för	medborgarna	
skapar	bättre	förhållanden	för	näringslivet	när	det	gäller	arbets-
kraftförsörjning.	Näringslivet	får	också	bättre	tillgång	till	en	
hemmamarknad.

1.  Tillsammans leder detta till positiv regional utveckling.
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Det saknas metoder för att årsvis mäta hur föränd-
ringar i transportsystemet påverkar den regionala 
utvecklingen, däremot finns det mått för tillgänglighet. 
Dessa förändringar påverkar förutsättningar för sys-
selsättning och inkomster för boende i olika delar av 
landet. 

Tillgänglighetsförändringar som beror på åtgärder i 
vägtransportsystemet under den senaste femårsperio-
den beräknas ha medfört positiva sysselsättningsef-
fekter motsvarande 3 000 arbetstillfällen. 

Fakta om jämställdhetsaspekter på  
regionFörstoring
Regionförstoring	innebär	en	större	geografisk	arbetsmark-
nad,	som	ger	ökad	möjlighet	till	positiv	löneutveckling	och	
ökad	tillväxt.	Stora	geografiska	avstånd	mellan	arbetsplatsen	
och	hemmet	kan	dock	samtidigt	medföra	konsekvenser	ur	
ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller främst svårigheten att 
kombinera	arbete	med	det	dagliga	ansvaret	för	barn	och	hus-
hållsarbete.	Långa	resavstånd	medför	att	flexibiliteten	under	
dagen	försämras.	

Kvinnor	tar	i	större	utsträckning	än	män	ansvar	för	hem	och	
hushåll	och	arbetar	deltid	i	större	utsträckning	än	männen.	En	
konsekvens	av	ökad	tillgänglighet	blir	därmed	att	det	främst	
är	männens	förutsättningar	att	resa	längre	till	lämpliga	arbe-
ten	inom	samma	restid	som	ökar.	Detta	kan	leda	till	minskad	
jämställdhet	eftersom	kvinnor	på	sikt	får	sämre	möjlighet	än	
männen	till	positiv	löneutveckling,	bättre	yrkeskarriär	och	högre	
pension genom att de inte har tillgång till lika stor geografisk 
arbetsmarknad	som	männen.	Långpendling	kan	även	medföra	
att	pendlarens,	ofta	mannens,	möjlighet	till	umgänge	med	
familjen minskar exempelvis under vardagar. 
 

 

Effektiv användning av resurser
 

Ekonomisk hållbarhet ställer krav på att vi hushållar 
med finansiella resurser och att våra tillgångar förval-
tas på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi behöver därför 
underhålla det befintliga vägnätet och effektivisera 
vår verksamhet så att vi kan skapa mer nytta för  
pengarna.

unDerhåll aV Vägar 
Vägverket ansvarar för att säkra det befintliga väg- 
nätets långsiktiga hållbarhet på ett samhällsekono-
miskt effektivt sätt. Samhällsekonomisk effektivitet 
uppnås när det råder balans mellan väghållarens  
underhållskostnader och den merkostnad som ned-
brytningen av vägnätet orsakar. 

Fakta om mätning aV Vägnätets tillstånd
Vägverket delar in vägnätets tillstånd i två delar; funktionellt 
tillstånd och tekniskt tillstånd. Det funktionella tillståndet1 har 
störst	betydelse	för	dagens	trafikanter,	medan	det	tekniska	
tillståndet	främst	har	betydelse	för	hur	snabbt	vägen	bryts	ned	
och	därmed	för	framtida	trafikanter.	En	hög	nedbrytningstakt	
leder	till	höga	underhållskostnader	i	framtiden.	Om	väghål-
laren	inte	har	finansiella	medel	för	att	möta	en	sådan	utveckling	
kommer	det	framtida	funktionella	tillståndet	att	försämras	och	
framtida trafikanter drabbas. 

Vi	mäter	tills	vidare	nedbrytningstakten	indirekt	genom	att	följa	
upp hur det tekniska tillståndet utvecklas. Detta mäts i termer 
av	”Eftersläpande	underhåll/Ackumulerat	underhållsbehov”.	
För	närvarande	är	skattningen	av	den	tekniska	delen	osäker,	
men	utveckling	pågår	för	att	förbättra	måttet	genom	att	basera	
det på vägytemätningar.

De tre viktigaste tillståndsvariablerna som beskriver det tek-
niska	tillståndet	för	belagda	vägar	är	ytskador,	bärighet	och	
avvattningssystemets tillstånd.

Broars tillstånd kan helt betraktas som tekniskt tillstånd. Måttet 
för	broars	tillstånd	är	”Brist	på	kapital”.	Måttet	är	direkt	propor-
tionellt	till	eftersläpning,	vilket	anses	utgöra	cirka	en	tredjedel	av	
brist på kapital. 
 

Resultat
Preliminära beräkningar för åren 2005 – 2008 visar att 
eftersläpningen2 i underhållet för ytskador uppgår till 
cirka 500 miljoner kronor. Eftersläpningen för bärighet 
är osäker men bedöms uppgå till 4 – 5 miljarder kronor. 
För bärighet förändras tillståndet inte nämnvärt. För 
avvattningssystemets tillstånd uppskattas eftersläp-
ningen till 2,5 miljarder kronor. 

Preliminära beräkningar för åren 2004 – 2008 visar 
att eftersläpningen3 i underhållet av broar har minskat 
i fast pris. I löpande pris ligger den dock kvar på 500 
miljoner kronor, på grund av prisutvecklingen. Upp-
giften är dock osäker.

För grusvägar och vägutrustning görs ingen upp-
följning av tillståndet. Det är därför inte möjligt att få 
en bild av eftersläpningens storlek eller utveckling. 

I Nationell plan för vägtransportsystemet har ef-
tersläpningen för grusvägar och vägutrustning upp-
skattats till drygt 1 miljard kronor vardera. Eftersläp-
ningen har troligen inte minskat sedan planen togs 
fram. 

Genomförda åtgärder inom underhåll av vägar redo-
visas i Vägverkets årsredovisning, sid 24 – 26.

1. Det funktionella tillståndet mäts främst i termer av jämnhet (IRI)  
 och spårdjup.
2. Med eftersläpning menas ackumulerat underhållsbehov.
3. Uttryckt som brist på kapital.
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sorg, medan knappt 12 miljarder kronor är faktiska 
kostnader för sjukvård och produktionsbortfall. Ut-
över detta tillkommer hälsoeffekter globalt på grund 
av det bidrag till den globala klimatförändringen som 
växthusgaserna från den svenska vägtrafiken orsakar. 

 
Ekonomiska aspekter på miljöansvar4

 
Vägverket deltog under 2005 – 2007 i ett regeringsupp-
drag för att utreda effekter och konsekvenser till följd 
av klimatförändringen, Klimat- och sårbarhetsutred-
ningen (SOU 2007:60). Vägverkets arbete i utredningen 
innebar bland annat att vi bedömde klimatföränd-
ringens påverkan på vägtransportsystemet. Utgångs-
punkten var de klimatscenarier som SMHI har tagit 
fram som underlag till utredningen för perioderna 
2011– 2040 (kort sikt), 2041– 2070 (medellång sikt) och 
2071– 2100 (lång sikt). De klimatfaktorer som bedöm-
des påverka vägtransportsystemet mest var tempe-
ratur, nederbörd, vind, isbeläggning, höga flöden och 
höjning av havsnivån.

De väganläggningar som påverkas av klimatföränd-
ringens effekter är undergrund, överbyggnad, belägg-
ning, trummor, höga broar, låga broar, hängbroar samt 
tunnlar och vägar som ligger lågt i förhållande till 
angränsande vatten. Därutöver kan Vägverkets färje-
trafik beröras av höjningar av havsnivån. Vår analys av 
klimatets påverkan på väganläggningarna består av tre 
delar: väg inklusive beläggning, bro samt drift och un-
derhåll av vägnätet. Vi uppskattade även kostnaderna 
för förebyggande åtgärder och hantering av skador till 
följd av klimatförändringar för dessa tre områden.

Den nuvarande årliga kostnaden för större skador 
som orsakas av erosion och översvämning bedöms 
uppgå till 65 miljoner kronor per år (statliga vägnätet). 
Skadekostnaden till följd av ras och skred beräknas 
uppgå till cirka 15 miljoner kronor per år exklusive 
stora skred. Om inga åtgärder genomförs för att 
motverka effekterna av en klimatförändring bedöms 
kostnaderna för erosions- och översvämningsskador 
öka till 50 – 150 miljoner kronor per år och skadekost-
naderna till följd av ras och skred till 20 – 50 miljoner 
kronor per år.

Kostnaderna för förebyggande åtgärder på vägan-
läggningar bedöms uppgå till 350 – 700 miljoner kronor 
på kort sikt (2010 – 2040) och till 1 000 – 2 000 miljoner 
kronor på lång sikt (fram till år 2100). Merkostnaden 
för förebyggande åtgärder på broar bedöms uppgå 
till cirka 700 miljoner kronor för perioden 2010 – 2100. 
Förebyggande åtgärder omfattar förtida utbyte av  
20 procent av de broar som klassificeras som risk-
objekt på grund av klimatförändringen. 

Kostnaderna för drift och underhåll till följd av  
klimatförändringen bedöms totalt förbli oförändrade 
inom vinterväghållningen. I norra Sverige förväntas 
kostnaden öka medan den förväntas minska i södra 
Sverige. Avvattning, exempelvis via diken, kommer att 
bli viktigare och kräva mer resurser.

Inom några områden har ingen beräkning av kostnads-
effekterna gjorts. En höjning av havsnivån innebär tro-
ligen att färjelägen längs västkusten måste byggas om, 
vilket kan medföra stora kostnader. Tunnlar kommer 
troligen att behöva byggas om på grund av inträng-
ande vatten och lågt liggande vägar behöver höjas.

I den trafikverksgemensamma åtgärdsplaneringen 
(2010 – 2021) ingår att föreslå åtgärder för att motverka 
effekterna av en kommande klimatförändring som en 
viktig del av planeringen.

 

Sammanvägning av ekonomiska  
aspekter, miljöansvar och socialt ansvar
 
Den pågående planeringen av åtgärder i transport-
systemet för perioden 2010 – 2021 har ett trafikslags-
övergripande synsätt. Åtgärdsplaneringen bedrivs i 
ett gemensamt projekt mellan Banverket, Vägverket, 
Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen (Transportsty-
relsen). Planeringen avser att bidra till optimala lös-
ningar eller kombinationer av lösningar, både inom 
trafikslagen och genom kombinationer av flera trafik-
slag. Den gemensamma planeringen ger bättre för-
utsättningar att väga samman ekonomiska aspekter, 
miljöansvar och socialt ansvar.

4. Avsnittet avgränsas till klimatfrågorna.
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effektIVIserIng aV VäghållnIngen
Inom väghållningen pågår förändringar och effektivi-
sering som kopplas till utmaningen ”Effektiv väghåll-
ning” i Vägverkets strategiska plan. 

På initiativ av Vägverkets och Banverkets general- 
direktörer grundades år 2003 det branschgemen-
samma projektet FIA (Förnyelse i anläggningsbran-
schen), med uppdrag att förändra och förnya anlägg-
ningsverksamheten. Flera projekt har under senare tid 
kunnat göra besparingar när de arbetat i enlighet med 
FIA:s rekommendationer.

 

Fakta om Fia
FIA samlar i det närmaste hela den svenska anläggnings- 
branschen	–	från	beställare	till	enskilda	entreprenörer	–	för	sam-
arbete	om	förnyelse	av	branschen.	Arbetssättet	innebär	att	ta	
till	vara	befintlig,	utvecklad	kunskap	och	börja	tillämpa	denna.	
Det	ingår	även	att	identifiera	kunskapsbrister	för	att	peka	ut	
områden	där	det	behövs	forskning	och	främst	utveckling.

Flera	större	anläggningsprojekt	har	upphandlats	och	genom-
förs	enligt	rekommendationerna.	Allt	större	andel	av	total- 
entreprenader	och	projekt	genomförs	i	utökad	samverkan.	 
Det industriella tänkandet med kortare byggtider och effek- 
tivare resursutnyttjande utvecklas i allt snabbare takt. Flera 
projekt	har	under	senare	tid	kunnat	göra	besparingar	på	 
10	–	20	procent	när	de	arbetat	i	enlighet	med	FIA:s	rekom-
mendationer.	Planerings-,	berednings-	och	genomförande-
tider	är	dock	långa	i	anläggningsbranschen	och	därför	dröjer	
effekterna	av	förnyelsearbetet.	Förändringsarbetet	bedöms	ge	
årliga besparingar på minst 2 procent under kommande plan-
period.	Vissa	branschkunniga	uppskattar	potentialen	till	över	
30	procent	då	alla	förändringsåtgärder	införts.			 

Det pågår även ett arbete med att skapa en gemensam 
anläggningsmarknad inom Norden. De nordiska tra-
fikverken har genomfört och fortsätter att bedriva flera 
utvecklingsprojekt där resultaten successivt införs i 
verksamheterna.

Effektivisering av drift- och underhållsverksam-
heten inom Vägverket pågår fortlöpande. Tiden från 
beslut till fullt genomslag i verksamheten varierar 
beroende på åtgärdernas karaktär. Produktivitetsut-
vecklingen är ett resultat av de samlade åtgärderna 
sedan 1990-talets början.1 

 

VägVerkets strategiska mål 
•	 Kostnaden	för	samhällets	väghållning	ska	trendmässigt	 
 minska under planperioden, samtidigt som kunderna  
	 upplever	en	förbättrad	kvalitet.
•	 Vägverket	ska	genom	effektivisering	minska	den	ackumu- 
	 lerade	kostnaden	för	statlig	väghållning	med	sammanlagt	 
 3 miljarder kronor fram till år 2017.
•	 Drift-	och	underhållsverksamheten	ska	effektiviseras	med	 
 minst 1 procent per år i genomsnitt under planperioden.
•	 För	att	följa	intentionerna	i	väglagen	angående	ägare	av	väg	 
	 ska	till	år	2017	överföring	av	3	000	km	väg	till	ny	väghållare		 
	 prövas.

upphanDlIng
Entreprenadmarknaden består för närvarande främst 
av ett fåtal stora leverantörer, vilket är ett problem 
med tanke på konkurrensen. Vägverket genomför 
därför olika åtgärder för att bidra till en mer effektiv 
leverantörsmarknad. Exempel på åtgärder är delad 
entreprenad, kombinatorisk budgivning och utökad 
samverkan samt enklare entreprenader för att under-
lätta olika krav. Åtgärderna har gett resultat och vi 
fortsätter att utveckla arbetet och söka nya vägar att 
åstadkomma bättre marknadsförutsättningar. 

Vi prövar att upphandla med längre åtaganden för att 
ge bättre förutsättningar för hållbar utveckling. Våra 
driftområden upphandlas på tre år med en option på  
ytterligare tre år. Vi upphandlar även totalentreprena-
der med funktionella åtaganden och med en viss drifttid.

Vägverket har sedan 2003 systematiskt tillhanda-
hållit strategiska insatsvaror i våra entreprenader, 
exempelvis bitumen, för att skapa konkurrens på lika 
villkor.

 

Ekonomiska aspekter på socialt ansvar2

 
Ökad rörlighet kan medföra socioekonomiska kostna-
der. Nya rön visar att stillasittande i form av bilåkande 
har effekter på folkhälsan. I en studie3 har man beräk-
nat de samhällsekonomiska kostnaderna för stilla-
sittande genom bilåkande. Studien visar att de tre 
faktorerna trafikolyckor, luftföroreningar och buller 
och fysisk inaktivitet leder till ungefär lika stora sam-
hällsekonomiska kostnader. Preliminära beräkningar 
visar att den totala samhällsekonomiska kostnaden 
uppgår till närmare 100 miljarder kronor per år. Mer-
parten av kostnaden motsvarar värdet av lidande och 

1. Produktivitetsutvecklingen och genomförda åtgärder för  
 effektivisering och besparing inom drift- och underhållsverksam- 
 heten redovisas i Vägverkets årsredovisning, sid 44 – 47.
2. Avsnittet omfattar ett exempel på samhällsekonomiska aspekter  
 på socialt ansvar.
3. Vägtransportsektorns folkhälsokostnader – en första ansats till 
 samlad beräkning (WSP analys och data 2008:18) som ingår i  
 Vägtransportsektorns folkhälsoeffekter och kostnader –  
 redovisning av två delprojekt (Vägverkets Publikation 2009:3).
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och transporter. Exempel på områden är kollektivtra-
fik, resor med cykel, tjänsteresor, godstransporter och 
upphandling av fordon. 

Vägverkets resepolicy ställer krav på våra resor i 
tjänsten. Varje medarbetare ansvarar för att resor i 
tjänsten sker på ett ekonomiskt, säkert och miljö- 
anpassat sätt i enlighet med resepolicyn. Medarbe-
tarna ska överväga om ett möte kan genomföras som 
distansmöte innan man beslutar om en resa.  

energIeffektIVa transportsystem  
och forDon
Inom området energieffektiva transportsystem och 
fordon arbetar Vägverket med följande:

 
Åtgärder för energieffektivt byggande, drift och  • 

  underhåll av vägar
Utveckling av krav på fordon (allmänt)• 
Utformning av krav på miljöbilar• 

Miljömässig	hållbarhet	Miljömässig	hållbarhet	

Miljömässig hållbarhet 

Vägverket har det övergripande ansvaret för miljö- 
påverkan i vägtransportsektorn. Vägverket arbetar 
med att förbättra det statliga vägtransportsystemet 
ur miljösynpunkt. Vi påverkar även andra aktörer 
att minska miljöpåverkan som är kopplad till det 
kommunala och enskilda vägnätet. 

 

•	 Vägtrafiken	står	för	30	procent	av	utsläppen	av	växthusgaser 
  i Sverige. 
•	 Trafiken,	olyckor,	byggen	och	underhåll	av	vägar	orsakar	 
	 föroreningar	i	luft,	mark	och	vatten	samt	ger	bullerstörningar.	
•	 Vägar	och	trafik	bryter	ekologiska	och	kulturella	samband	 
	 i	omgivande	miljöer.	
 

Enligt vår miljöpolicy ska Vägverket leda en utveckling 
där vägtransportsystemets negativa miljöpåverkan 
minskar samtidigt som förutsättningarna för resor 
och transporter förbättras. Våra insatser inriktas 
främst på de områden där vägtransportsystemet på-
verkar mest – klimat, luft, buller, vatten och landskap. 
I Vägverkets strategiska plan finns mål och strategier 
för varje område. 

I Vägverkets ledningssystem, sid 17 – 18, ingår att 
göra miljöutredningar och identifiera betydande mil-
jöaspekter och säkra att dessa hanteras på ett lämpligt 
sätt i Vägverkets verksamhet. Vi har bland annat ett 
flertal rutiner och riktlinjer för att säkra att miljöhän-
syn tas under verksamhetens genomförande. I Väg-
verket samordnas miljöarbetet organisatoriskt samt 
genom nätverk, ett målombud och nationella samord-
nare.1

Vägverket ställer miljökrav i upphandlingar av  
entreprenader och tjänster (Publikation 2006:105).  
Kraven omfattar miljöplaner, utbildning, kemiska  
produkter och material, fordon och arbetsmaskiner 
samt särskilda stadskrav.

Vägverket har inte erlagt några miljösanktionsavgif-
ter2 under 2008.

 

Klimat
 
VägVerkets strategiska mål
•	 Utsläppen	av	koldioxid	från	vägtransporter	ska	2010	ha	 
 stabiliserats på 1990 års nivå. År 2020 ska utsläppen ha  
	 minskat	med	10	procent	jämfört	med	1990.
•	 Energieffektiviteten	för	godstransporter	och	persontrans-
	 porter	på	väg	ska	öka	under	planperioden.
•	 Nyregistrerade	personbilar	ska	i	genomsnitt	släppa	ut	högst	 
	 140	g	koldioxid	per	fordonskilometer	år	2012,	och	högst	 
 100 g koldioxid per fordonskilometer år 2017.
•	 Nyregistrerade	tunga	fordon	ska	i	genomsnitt	ha	10	procent	 
	 bättre	energieffektivitet	2014	jämfört	med	2004.
•	 Sverige	ska	klara	EU:s	mål	att	biodrivmedel	år	2010	ska	 
	 utgöra	5,75	procent	av	använt	drivmedel	inom	vägtrans-	
 portsektorn. År 2017 ska andelen biodrivmedel vara minst  
 10 procent inom vägtransportsektorn.

 
Våra åtgärdsområden är ett transporteffektivt sam-
hälle, energieffektiva transportsystem och fordon 
samt ökad andel förnyelsebar energi och minskad 
andel fossila bränslen. 

transporteffektIVt samhälle 
Ett transporteffektivt samhälle innebär ett samhälle 
där mängden transporter minskas genom att vi skapar 
förutsättningar för effektiva transporter. Vägverket 
bidrar till detta i egna projekt och genom att påverka 
andra aktörer i samhället.

Vi söker tillämpa fyrstegsprincipen, sid 12, för att 
bidra till hushållning med resurser och minskad miljö-
påverkan från vägtransportsystemet. 

Vägverket samverkar med kommuner, myndigheter, 
näringslivet, ideella föreningar och andra organisa-
tioner för att åstadkomma hållbara res- och trans-
portmöjligheter. Vi försöker inspirera våra samarbets-
partner utifrån deras egna förutsättningar. Vi stödjer 
företag, kommuner och andra med information och 
kunskap om lösningar som bidrar till hållbara resor 

”Våra insatser inriktas främst på  
de områden där vägtransportsystemet  

påverkar mest – klimat, luft, buller,  
vatten och landskap.”

1. Inom Vägverket finns en miljöstrategisk enhet som är samlande  
 för miljöarbetet i Vägverket. Enheten ansvarar också för miljö- 
 ledning. Ett Vägverksövergripande miljönätverk ska bland annat  
 ge stöd för att miljöfrågor hanteras på ett enhetligt sätt och iden- 
 tifiera och åtgärda eventuella brister i arbetssätt. För varje utpekat 
 miljöområde (luft, klimat, buller, landskap samt vatten och mate-
 rial) finns en nationell samordnare som följer upp om vi når våra  
 mål. Inom Huvudkontoret finns ett målombud för det transport-
 politiska delmålet miljö.
2. Till följd av miljöbalkens 30 kapitel.

Mätning av luftkvaliteten i tätort.
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Buller
 
VägVerkets strategiska mål
•	 År	2010	ska	antalet	människor	som	utsätts	för	buller	från	 
	 vägtrafiken	som	överstiger	de	riktvärden	som	riksdagen	ställt	 
	 sig	bakom	för	buller	i	bostäder	ha	minskat	med	40	000	längs	 
 det statliga vägnätet och med 60 000 längs det kommunala  
	 vägnätet	jämfört	med	antalet	utsatta	vid	utgången	av	år	 
 2007. De mest bullerutsatta ska prioriteras.
•	 Buller	från	nyregistrerade	bilar	ska	år	2012	ha	minskat	med	 
	 i	genomsnitt	2	dB	jämfört	med	2004.
 

Många människor störs av buller. Vägverket arbetar 
inom flera områden för att minska bullerproblemen. 
Inom både samhällsbyggnad och vägplanering verkar 
vi för att förhindra eller minska bullerproblem. Detta 
gör vi exempelvis genom att överväga hur vägar dras 
eller trafiken styrs. De åtgärder som nämns inom av-
snittet om ett transporteffektivt samhälle ger ytter- 
ligare viktiga bidrag till minskat buller från vägtrafiken.

För att minska buller försöker vi påverka utveck-
lingen av lågbullrande beläggningar och genomför 
försök med sådan. Vi arbetar dessutom för krav på 
fordon och däck som ska minska bullret. Detta arbete 
har dock ännu inte bidragit till nämnvärda resultat. 

Vägar finns och dras där människor bor, vilket inne-
bär att det finns många bullerutsatta längs vägarna. 
Detta påverkar våra möjligheter att förebygga och 
minska buller från vägtrafiken. 

Längs befintliga vägar hjälper vi de mest utsatta 
med riktade åtgärder. Det innebär främst att byta 
fönster för att åtgärda bullernivåerna inomhus. Vid 
nybyggnad anlägger vi bullerdämpande vallar och 
skärmar. Vi gör dessutom åtgärder för att minska  
buller under byggtiden.

Under 2008 har Vägverket fortsatt att göra insatser 
för att minska antalet personer som är utsatta för väg-
trafikbuller. Längs de statliga vägarna har åtgärderna 
inriktats på fasadåtgärder, exempelvis tilläggsrutor 
eller byte till bullerdämpande fönster, och åtgärder på 
ventilationsdon. Bullerskärmar och vallar har byggts 
för att minska bullret, främst i samband med nya vä-
gar eller större ombyggnad av vägar. 

För att minska bullret från källan utvecklar och 
testar Vägverket beläggningar som alstrar mindre 
buller. Vi har även tagit fram data och statistik om bul-
leregenskaper för nyregistrerade fordon med syftet att 
bättre kunna mäta, följa upp och påverka utvecklingen 
av buller från fordon.

Resultat
Under 2008 har cirka 3 300 (4 900) personer som bor 
längs det statliga vägnätet fått bullernivåer sänkt till 
under riktvärdena inomhus. Längs de kommunala 
vägarna bedöms cirka 3 500 personer ha fått minskad 
bullernivå inomhus2. 

Ett fåtal människor, cirka 100 (6 750) personer längs 
de statliga och kommunala vägarna har fått buller-

nivåer som överstiger det ekvivalenta riktvärdet inom-
hus. Det beror på att trafikarbetet med de allra tyngsta 
fordonen har ökat något. 

Totalt har antalet bullerutsatta minskat med 6 700. 
Se Vägverkets årsredovisning, sid 37 – 38.

 

Landskap
 

Med begreppet landskap menar Vägverket natur,  
kultur och friluftsliv. 

 

VägVerkets strategiska mål 
•	 År	2015	ska	Vägverket	säkerställa	ett	vägnät	i	samklang	 
	 med	omgivande	natur-	och	kulturmiljölandskap	genom	att	 
 90 procent av nybyggnadsprojekt på det statliga vägnätet  
 uppfyller projektmål och alla driftområden uppfyller drift- 
	 områdesmål	för	natur	och	kultur.
•	 Under	planperioden	ska	de	högst	prioriterade	bristerna	 
	 för	natur-	och	kulturvärden	vara	åtgärdade	längs	det	statliga	 
 vägnätet. 

Vägar påverkar landskapet genom att de tar mark i 
anspråk. Tillsammans med trafiken bidrar detta till 
att landskapet blir mindre användbart för djur och att 
kulturhistoriska samband kan brytas.

Vägverket arbetar för att påverkan ska minskas 
genom ett målstyrt och kvalitetssäkrat arbetssätt. Det 
innebär att fastställa, tillämpa och följa upp mål för 
natur, kulturmiljö och friluftsliv under byggtiden och 
i samband med drift och underhåll. Vid nybyggnad 
kan det innebära att välja en vägsträckning som tar 
hänsyn till landskapets natur- och kulturvärden samt 
att medverka till att djur och människor kan passera 
vägen på ett säkert sätt. 

Vi arbetar även för att skapa natur- och kulturmiljö-
värden och åtgärda brister på befintliga vägar. Detta 
gör vi exempelvis genom att bygga passager för djur 
och friluftsliv, rusta upp alléer och milstolpar samt 
sköta artrika vägkanter och kulturvägar. 

Under 2008 har några viktiga aktiviteter varit  
följande:

Bristanalyser på befintliga vägar• 
Arbete med en vägledning för tillämpning av  • 

  Vägverkets nationella inriktningsmål för natur,  
  kulturmiljö och friluftsliv vid drift och nybyggnad  
  av vägar

Slutredovisning av forskningsprogrammet  • 
  INCLUDE (Delprogram i Transport MISTRA) 

Bildlikare för skötsel av kulturmiljövärden • 
Planteringsråd för alléträd• 

2. Främst till följd av åtgärder som har utförts med hjälp av ett  
 statligt bidrag.

Miljömässig	hållbarhet	Miljömässig	hållbarhet	

Åtgärder för energieffektivt byggande kan gälla 
transporter inom och till byggarbetsplatser (bränsle-
förbrukning). För drift och underhåll kan åtgärderna 
gälla belysning, tunnelventilation, broar, lokaler och 
väghållningsfordon (energiförbrukning). Vi arbetar för 
att öka energieffektiviteten inom byggande, drift och 
underhåll.

Krav på fordon utvecklas i internationella arbets-
grupper. Arbetet kan exempelvis leda till lagkrav på 
lägre energiförbrukning och mindre utsläpp av växt-
husgaser. Vägverket bidrar även med underlag till 
lagstiftning och ekonomiska styrmedel.

Koldioxidutsläppen kan begränsas genom lägre 
hastighet och ändrad körstil. Vi har infört sparsam 
körning i körkortskraven (behörighet B) och vi arbetar 
för att få fler yrkesförare utbildade i sparsam körning. 

ökaD anDel förnybar energI och mInskaD 
anDel fossIla bränslen
Inom området ökad andel förnyelsebar energi och 
minskad andel fossila bränslen arbetar vi med utform-
ning av nationella krav på miljöbilar. I våra egna upp-
handlingar av hyr- och leasingbilar ställer vi miljökrav 
på bland annat bränslen.

Under 2008 har Vägverket bedrivit utvecklingsarbete 
inom området klimat. Projekten ”Klimatneutrala gods-
transporter”, sid 22, och ”Den goda staden”, sid 24, är 
exempel på projekt inom området.  

Tillsammans med Naturvårdsverket och Konsument- 
verket har vi tagit fram ett bilindex, som ger informa-
tion om nya bilars klimatpåverkan.

Vägverket stödjer projekt inom produktion och distri- 
bution av förnyelsebara bränslen, exempelvis biogas.

Vi deltar i internationella arbetsgrupper vid utveck-
ling av krav på fordon även inom detta åtgärdsområde.

Resultat
Vägverket har under 2008 genomfört åtgärder som 
innebär en minskning av koldioxidutsläppen från 
vägtrafiken med cirka 72 000 (40 000) ton.1 Ökat trafik-
arbete och höjda hastighetsgränser till följd av vägin-
vesteringar samt Vägverkets tjänsteresor har däremot 

bidragit till ökning av utsläppen med cirka 2 000  
(6 000) ton. Se Vägverkets årsredovisning, sid 34 – 35. 

Utsläppen av koldioxid orsakade av Vägverkets 
tjänsteresor, exklusive affärsenheterna, ökade från  
3 575 år 2007 till 3 851 år 2008. Ökningen beror främst 
på att flygresandet har ökat liksom resor med egen bil.

Vägverkets elförbrukning inom områdena vägut-
rustning (inklusive belysning), tunnelventilation, broar 
och färjelägen har ökat med knappt 8 procent från 
2007. Ökningen beror troligen på att antalet anlägg-
ningar har ökat och driftkraven för belysningen blivit 
högre längs några vägar. [Fig. 7 – 8] 
 

Luft
 
VägVerkets strategiska mål
•	 Halten	av	kvävedioxid	och	partiklar	ska	inte	överskrida	 
	 fastställda	miljökvalitetsnormer	(MKN)
 

 
Vägverket deltar i internationellt standardiseringsar-
bete kring fordon och däck. Vi gör systematiska infor-
mationsinsatser för att minska andelen dubbdäck bland 
personbilarna i tätorter där partikelhalterna är höga. 

De åtgärder som nämns inom avsnittet om ett trans-
porteffektivt samhälle ger ytterligare bidrag till att 
minska utsläppen av luftföroreningar. 

Vägverket satsar på forskning om både åtgärder för 
minskade utsläpp och om effekter av luftföroreningar. 
Under 2008 har vi bland annat genomfört en kampanj 
för att ge konsumenterna bättre underlag vid däckval.

  
Resultat
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NOx) riskerar 
att överskridas på 65 (16) km väg och normen för par-
tiklar (PM

10
) på 106 (107) km väg. Se Vägverkets års-

redovisning, sid 35 – 37. 
Svaveloxid (SOx) bedöms inte längre vara relevant att 

redovisa för Vägverket, eftersom vägtrafikens  
bidrag till utsläppen är mycket litet. 

[Fig. 7]  uTSlÄpp AV KOlDIOxID ORSAKADe AV VÄGVeRKeTS TjÄnSTeReSOR  

 2004 2005 2006 2007 2008

Utsläpp	av	koldioxid	orsakade	av	Vägverkets	tjänsteresor,	antal	ton	 3	167	 3	359	 3	148	 3	575	 3	851

[Fig. 8]  VÄGVeRKeTS elföRbRuKnInG InOM OMRåDenA VÄGuTRuSTnInG (InKluSIVe belySnInG),  
 TunnelVenTIlATIOn, bROAR Och fÄRjelÄGen 

   2006 2007 2008

Elförbrukning	inom	områdena	vägutrustning	(inklusive	belysning),	tunnelventilation,	broar	och	färjelägen,	MWh	 	 125	455	 129	755	 140	778

1. Varav åtgärder inom färjedriften med 500 ton (främst mjuk  
 körning, och minskad tomgångskörning).
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Bristanalyserna har inriktats på vägar som barriär för 
djur (fisk, groddjur, utter och hjortdjur), kulturmiljö-
värden (vägstenar, alléer med mera) och tätorter (natur, 
kulturmiljö och gestaltning).

Resultat
Under 2008 innehöll drygt 90 (100) procent av förfråg-
ningsunderlagen för driftupphandlingar Vägverkets 
nationella kriterier för natur- och kulturmiljö. För 
investeringsprojekten har knappt 10 procent av pro-
jektdirektiven ställt krav på projektmål för natur, kul-
turmiljö och friluftsliv. Se Vägverkets årsredovisning, 
sid 39 – 40. [Fig. 9]

Vatten och material
 
VägVerkets strategiska mål 
•	 Senast	år	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	 
	 avseende	föroreningar	orsakade	av	vägar	och	vägtrafik.
•	 Under	planperioden	ska	de	högst	prioriterade	värdefulla	och	 
 potentiellt skyddsvärda vattendragen längs det statliga  
	 vägnätet	vara	åtgärdade	vad	gäller	vandringshinder	för	 
 vattenlevande djur.
 

Vägar och vägtrafik påverkar ytvatten och grundvatten 
genom vägsalt och föroreningar från fordon, däck och 
beläggning. Även utsläpp från olyckor och spill kan 
skapa problem. 

Vi arbetar med att skydda vattentäkter genom att 
minska saltmängder vid konfliktpunkter och bygga 
grundvattenskydd för att skydda vid olyckor. Föro-
reningar i dagvatten tas om hand, vanligen i öppna 
diken. Dagvatten vid högtrafikerade vägar samlas 
ofta upp i brunnar och ledningar och renas innan det 
släpps ut till en recipient1. 

Vägverkets verksamhet är omfattande och kan 
innebära miljörisker genom användning av kemiska 
produkter och material. Vi arbetar för en giftfri miljö 
och hushållning med naturresurser genom system och 
rutiner för att säkra att vi agerar rätt. Vi granskar  
kemiska produkter och fastställer råd för vilka material 
som får användas. Vi hushållar med material och åter-
använder även material, exempelvis asfalt.

En stor del av beläggningsmassorna återvinns täm-
ligen snabbt och en del läggs på lager för kommande 
återvinning. En mindre del deponeras inom godkända 
avfallsanläggningar, eftersom den inte håller tillräck-
lig teknisk eller miljömässig kvalitet. Om det behövs 
läggs beläggningsmassorna på ett område där tätskikt 
eller annan anordning säkrar att föroreningar inte 
lakas ut i omgivande miljö.

Resultat
Under 2008 beräknas arbetet med att skydda dricks-
vattentäkter ha medfört att ytterligare cirka 450 0000 
(180 000) konsumenter med tryggad vattenförsörjning 
tillkommit. Se Vägverkets årsredovisning, sid 38 – 39. 
[Fig. 10 – 11]

[Fig. 9]  nATuR Och KulTuR

 2004 2005 2006 2007 2008

Byggda djurpassager längs befintliga vägnät, antal 0 0 0 0 1

Redovisning	av	restaurerade	alléer,	kulturvägar	och	kulturobjekt,	antal	 31	 30	 29	 140	 144

[Fig. 10]  VATTen

 2004 2005 2006 2007 2008

Åtgärdade	vandringshinder	för	vattenlevande	djur,	antal	 67	 31	 29	 44	 125

[Fig. 11]  MATeRIAl

 2004 2005 2006 2007 2008

Återanvändning	av	beläggningsmassor,	ton	 898	299	 1	131	565	 1	016	765	 1	032	845	 1	027	466

Återanvändning	av	upprivna	beläggningsmassor,	andel	(%)	 99,4	 99,9	 99,7	 99,8	 99,9

varav återvunnet till ny beläggning, andel (%) 42 54 62 48 54

varav använt till andra ändamål eller lagts i mellanlagring  
för återanvändning kommande år, andel (%) 58 46 38 52 46

Deponerade	beläggningsmassor,	antal	ton	 5	845	 925	 5	919	 2	000	 1	200

1. Med recipient menas mottagare, i miljösammanhang hav, sjö,  
 vattendrag eller atmosfären som är mottagare av restprodukter.
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