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1 Inledning  
I enlighet med regleringsbrevet för verksamhetsåret 2014 ska Trafikverket i en särskild rapport redovisa de 
delar av Trafikverkets verksamhet som finansieras med anslagsposten ”övriga insatser för effektivisering av 
transportsystemet” (Utveckling av statens transportinfrastruktur, ap. 9).  
 
Redovisningen ska omfatta åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § i förordning (2010:185) med instruktion 
för Trafikverket. Dessa åtgärder innefattar att:  
 

 inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och 
säkerhet inom Trafikverkets ansvarsområde,  

 genomföra djupstudier av vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, 

 ha väl fungerande rutiner, arbetssätt och samverkansformer som tillvaratar och möjliggör nationellt, 
regionalt och lokalt inflytande samt 

 samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i syfte att nå de transportpolitiska målen.  

Rapporten ska, i enlighet med regleringsbrevets krav, innehålla en redovisning av uppmätta eller 
uppskattade effekter som de genomförda åtgärderna har i förhållande till de transportpolitiska målen. 
Trafikverket ska även redovisa en bedömning av hur nyttan av åtgärderna inom respektive kategori förhåller 
sig till dess kostnader. Av redovisningen ska också framgå vilka kostnader för myndighetsintern verksamhet 
samt kostnader för bidrag till andra aktörer som är förknippade med respektive åtgärdskategori. 
 
Den kategoriindelning som har valts i redovisningen tar sin utgångspunkt från verksamhetens inriktning och 
möjligheterna att utifrån ekonomisystemet koppla ihop kostnader med verksamhet. Kategorierna är: 
 

 samhällsplanering,  

 samverkan för effektivare personresor, 

 samverkan för effektivare godstransporter, 

 samverkan inom trafiksäkerhet, 

 samverkan inom miljö och hälsa, 

 kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm. 

 
Medel från anslagsposten får även användas för: 
 

 forsknings- och innovationsinsatser inom transportområdet  

 bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen 
uppnås, 

 förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.  

 
För en redovisning av resultat och kostnader för dessa verksamheter under 2014 hänvisas till Trafikverkets 
årsredovisning. 
 

1.1 Läsanvisning 

Rapporten inleds med en övergripande beskrivning av inriktningen för den verksamhet som bedrivits inom 
ramen för ”övriga insatser för effektiviseringar av transportsystemet” tillsammans med en sammanfattning 
av resultat för verksamhetsåret 2014 (kap. 2). 
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Därefter följer en redovisning av inriktning och åtgärder inom respektive kategori (kap. 3-8). 
 
Verksamhetens kostnader och bedömningar av dess nytta redovisas i ett eget avsnitt (kap. 9). 
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2 Sammanfattning: verksamhetens inriktning och resultat 2014 
 

2.1 Verksamhetens inriktning 2014 

 
De åtgärder som genomförts under året följer den inriktning för verksamheter som finansieras med ”övriga 
insatser för effektivisering av transportsystemet” som utvecklats under senare år. Verksamhet finansierad 
med detta anslag har tidigare genomförts med delvis annat fokus och innehåll. Insatser som bygger på direkt 
stöd till enskilda aktörer har avvecklats, samtidigt som medverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden har 
stärkts.  
 
I rollen som infrastrukturförvaltare bidrar Trafikverket till såväl målet om ökad tillgänglighet som till 
hänsynsmålen. Målen kan dock inte enbart nås genom förbättringar eller utbyggnader av infrastrukturen. Att 
uppnå samhällets mål med infrastrukturåtgärder är i allmänhet mycket dyrt, och inte alltid det mest 
effektiva. Andra åtgärder – ofta sådana som andra aktörer än Trafikverket förfogar över – är också 
nödvändiga.  
 
Samarbete med dem som har förutsättningarna att effektivt lösa problemen är därför relevant, efterfrågat 
och motiverat. Genom den nya planeringsprocessen ges också utrymme för att identifiera kostnadseffektiva 
lösningar som beaktar alla trafikslag och alla typer av åtgärder enligt fyrstegsprincipens samtliga steg. 
Insatser i tidiga skeden av planeringsprocessen har i det sammanhanget identifierats som en mycket viktig 
del av samverkan för att säkerställa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Fokus i Trafikverkets 
verksamhet har därför inriktats mot att delta i framför allt kommunernas arbete med samhällsplaneringens 
tidiga skeden. Arbetet enligt denna inriktning har fortgått under 2014. För Trafikverket innebär det att vi 
samverkar med kommuner, regionala företrädare med flera, och tillhandahåller kunskap om åtgärder i alla 
fyra stegen enligt fyrstegsprincipen.  
 
Den generella utvecklingen i såväl transportsektorn som i samhället i stort – med ökade inslag av 
decentralisering, målstyrning, avreglering och utrymme för en mångfald aktörer – understryker behovet av 
dialog, samtal i nätverk och samordning. God samhällsutveckling sker inte genom att aktörerna agerar var 
och en för sig och oberoende av varandra – det sker genom ibland komplexa processer där samverkan är den 
enda ”metod” som går att tillämpa. Genom dialog med omvärlden på lokal, regional, nationell och många fall 
även internationell nivå involverar Trafikverket berörda aktörer i planeringens samtliga steg – och skapar 
därmed största möjliga nytta för kunder och samhället i stort. Samverkan sker i syfte att utbyta och samla in 
kunskap om behov bland användare eller intressenter, brister som behöver åtgärdas, eller för att tillsammans 
med andra identifiera hur transportsystemet kan och bör utvecklas och hur Trafikverket och övriga aktörer 
på bästa sätt kan bidra inom sina respektive ansvarsområden.  
 
En viktig del i verksamheten är att till riksdagen och regeringen ta fram faktaunderlag, utredningar kring 
sakfrågor, strategier och förslag på styrmedel etcetera som kan främja genomförandet av transportpolitikens 
mål. Kunskap om trafiksäkerhet, miljö och hälsa, tillgänglighet och användbarhet för olika kundgrupper, de 
olika färdmedlens förutsättningar med mera är också nödvändig för Trafikverkets förmåga att bedriva en 
effektiv planering, drift-, underhålls- och investeringsverksamhet. Arbete med att ta fram och utveckla 
kunskap, metoder och modeller lägger också grunden för den samverkan som sker med andra aktörer. Inom 
det arbetet som ger förutsättningar för att effektivisera och skapa säkra och miljömässigt hållbara 
personresor och godstransporter har satsningarna under 2014 därför fortsatt inriktats på att utveckla 
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kunskap, modeller, expertstöd med mera till nytta för den egna verksamheten och för kommuner, regionala 
kollektivtrafikmyndigheter, branschorganisationer med flera.  
 

 
 
 

2.2 Verksamhetens resultat i sammanfattning 

Trafikverket bedömer att de åtgärder som finansieras med anslagsposten ”övriga insatser för effektivisering 
av transportsystemet” på ett effektivt sätt bidrar till transportpolitikens mål. Nyttan av de åtgärder som 
genomförs bedöms överstiga dess kostnader. 
 
De enskilda åtgärder som finansieras med dessa anslag – såväl kunskapsunderlag som samverkan med 
aktörer – utgör delar av ett långsiktigt förutsättningsskapande arbete. Verksamheten bidrar till samsyn och 
gemensam förståelse kring behov, prioriteringar och fördelning av roller och ansvar. Åtgärderna ger 
förutsättningar för beslut om en effektiv verksamhet inom respektive aktörs ansvarsområde, vilket 
sammantaget leder till en förbättrad användning av transportsystemet. Det innebär också att ett enskilt års 
åtgärder och kostnader inte kan bedömas utifrån ett enskilt års resultat, den samlade nyttan utgörs av de 
samlade effekter som åtgärderna genererar under en längre tidsperiod. 
 
Enskilda insatser ger i många fall förutsättningar för bidrag till flera av de transportpolitiska målen 
samtidigt. Det gäller inte minst de förutsättningskapande dialoger med kommuner, regionala organ, 
näringsliv med flera som sker i tidiga skeden. 
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Eftersom åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet kan verkningsgraden bli 
hög när åtgärderna når sin fulla effekt. Åtgärder inom ramen för denna verksamhet genomförs även på 
enskilda platser eller sträckor, ofta samordnat med och som komplement till om- eller nybyggnader i 
transportsystemet. Åtgärderna kan därför ge synergier och bidrar till att upprätthålla eller förbättra 
transportsystemets funktionalitet, såväl i form av bestående resultat, som under om- eller 
nybyggnadsperioder.  
 
 

 
Tabell 1. Kostnad per kategori 2014, mkr.  

 
 
Nedan redovisas exempel på leveranser under 2014: 
  
- Trafikverket har under året fortsatt utveckla arbetet med fokus på samhällsplaneringens tidiga skeden. 

Inriktningen lägger grunden för verksamhet med hög utväxling i termer av bidrag till transportpolitikens 
mål. De tidiga dialogerna bidrar till ett ökat gehör för trafikfrågor och leder i många fall till att 
kommuner anpassar sina översiktsplaner och detaljplaner samtidigt som Trafikverket får kunskap och 
inspel som gör att vi kan anpassa våra åtgärder till behov och planer som kommuner, näringsliv och 
andra aktörer har.  

Kategori
Kostnad 

2014 mkr

Samhällsplanering 61

Samverkan för effektiva personresor 10

Samverkan för effektiva godstransporter 10

Samverkan inom trafiksäkerhet 13

Samverkan inom miljö och hälsa 11

Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm 63

Totalt 168
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- Samverkan med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har fortgått under 2014. Trafikverkets 

regioner har medverkat i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och stöd angående utformning 
trafikförsörjningsprogram. 
 

- Trafikverket är en av initiativtagarna till K2, kompetenscentrum för kunskap och kompetens för en 
attraktiv kollektivtrafik. Under året har K2:s uppstartsfas utvärderats, och verksamheten har fått 
klartecken att fortsätta med full drift från 2015.  
 

- Samverkan för ökad och säker cykling sker i bland annat Nationella cykelrådet. Rådet har ombildats 
under 2014 för att effektivisera genomförande av den gemensamma handlingsplanen.  

 

- Vart tredje år genomför Trafikverket en nationell undersökning av barns resor till skolan (den senaste 
2012). Under 2014 har en motsvarande undersökning av barns fritidsresor genomförts.  

 
- Trafikverket driver ett arbete för att tydligare precisera gränssnitten mellan järnvägens sidosystem och 

huvudsystem. Detta innefattar att definiera vilka tjänster som Trafikverket ska erbjuda och i vilken 
omfattning. Arbetet drivs i ett program med ett antal delprojekt, och genomförs i dialog med 
marknadens aktörer.  
 

- Trafikverket medverkar i ett flertal projekt och samarbeten som rör citylogistik. Under året har arbetet 
med en strategi för hur Trafikverket fortsatt ska arbeta med citylogistik påbörjats. Strategin ska 
tydliggöra förhållningssätt och prioriteringar inom området.  
 

- Trafikverket koordinerar trafiksäkerhetsarbetet på väg inom gruppen för nationell samverkan, GNS-väg. 
Arbetet fokuserar på målstyrning och utpekade indikatorer. Under året har motsvarande 
samverkansarbete fördjupats inom GNS-järnväg.  

 
- Trafikverket har fortsatt medverkat i den europeiska organisationen Euro NCAP:s arbete. 

Organisationen inriktar sig mot hur elektroniska stödsystem kan hjälpa föraren att undvika krockar och 
har under 2014 att börjat bedöma nödbromssystem. Trafikverkets engagemang har drivit på denna 
utveckling. 
 

- Under 2014 har Trafikverket tillsammans med Volvo Cars, Transportstyrelsen och Göteborgs stad 
initierat projektet Drive Me, som är ett demonstrationsprojekt inom området automatisk körning. 
Insatserna kan bidra till ökad trafiksäkerhet, men också ett effektivare nyttjande av infrastrukturen. 
Målet är att kunna testa självkörande bilar i verklig trafik 2017.  
 

- Trafikverket deltar i nätverket Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG), vars mål är att utsläppen 
från en typisk svensk godstransport på väg ska halveras till 2020 jämfört med 2005. KNEG:s resultat för 
2013 gav en besparing på 386 400 ton koldioxid. För 2014 finns resultat framme till sommaren 2015. 

 
- Inom områdena klimat, buller och luftkvalitet, fordon och bränslen förser Trafikverket regeringskansliet 

och flera andra aktörer med kunskapsunderlag. Vi har bland annat medverkat i EU:s rådsarbetsgrupp 
angående direktiv om infrastruktur för alternativa drivmedel och i arbetet med EU-kommissionens 
förslag till förordning som reglerar arbetsmaskiners avgasutsläpp. 
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- I frågor som rör energieffektivisering och förnybar energi samverkar Trafikverket med 
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys. Samverkan bidrar till att 
staten har gemensamma utgångspunkter på strategisk nivå. 

 
- Trafikverket har informerat om och förberett förändrade riktlinjer, rutiner och råd med anledning av 

ändringar i plan- och bygglagen och i miljöbalken kopplade till buller och bostadsbyggande. 
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3 Samhällsplanering  
Trafikverket intensifierar engagemanget i samhällsplaneringens tidiga skeden och medverkar till att de 
statliga och kommunala planeringsprocesserna i den fysiska planeringen samordnas. Vår ambition är att 
aktivt och konstruktivt delta i den tidiga dialogen och därmed skapa förutsättningar för att lösa avgörande 
frågor inför det fortsatta planarbetet. Genom noggrant övervägda åtgärdsval ökar chansen att lösningar väljs 
som leder till ett effektivare nyttjande av befintligt transportsystem. Samverkan lägger därmed också 
grunden för såväl effektivare personresor och godstransporter som förbättrad trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 
(Verksamheten finansieras delvis även med andra anslag.)  
 
Samverkan i samhällsplaneringens tidiga skeden 
Arbetet i samhällsplaneringens tidiga skeden är en viktig del i Trafikverkets strävan att vara en aktiv aktör i 
samhällsutvecklingen. I de tidiga skedena finns en betydligt större möjlighet att hitta smarta och effektiva 
trafikslagsövergripande lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Trafikverket för därför en aktiv dialog med bland 
annat kommuner, regionala planupprättare och företrädare för näringslivet.  
 
Den tidiga dialogen och ett systematiskt arbetssätt ger förutsättningar att överbrygga lokala, regionala och 
nationella perspektiv och därmed samordna den planering som olika aktörer på olika nivåer ansvarar för. 
Samtidigt kan enskilda sak/sektorsfrågor integreras och samordnas, det vill säga att infrastrukturfrågor kan 
kopplas till andra sakområden såsom exempelvis arbetsmarknad eller utbildning. I många fall skapas en 
bättre samsyn mellan aktörerna och en tydligare integrering mellan bland annat trafik- och 
bebyggelseplaneringen. Exempel är dialoger kring stadsutvecklingsprojekt, attraktiv kollektivtrafik, gång- 
och cykelstråk, utformning och förbättrad funktion för resecentrum, hamnar, terminaler och depåer, ofta i 
ett systemperspektiv.  
 
Dialogerna är viktiga för att övriga aktörer ska känna delaktighet i Trafikverkets planeringsprocess, och leder 
till ett ökat gehör för trafikfrågor och bättre förutsättningar för att brister och behov prioriteras, planeras och 
genomförs transportslagsövergripande och utifrån fyrstegsprincipen. I samverkan identifieras samverkande 
åtgärder och nyttor för olika parter, vilket ger förutsättningar diskussioner om fördelning av kostnader.  
 
I många fall leder dialogerna till att kommuner anpassar sina översiktsplaner och detaljplaner. Samtidigt 
som kvalitén blir bättre sker ett kunskapsutbyte om de ofta komplexa sambanden i den kommunala och 
regionala planeringen. En effekt av att Trafikverket är med i de tidiga skedena i samhällsplaneringen, till 
exempel vid framtagandet av en kommunal översiktsplan, är också att remisshanteringen av färdiga 
planförslag blir mindre resurskrävande. 

 
Lika viktigt som att andra aktörer kan påverka innehållet i sin planering är att Trafikverket får kunskap och 
inspel som gör att vi kan anpassa våra åtgärder till behov och planer som kommuner, näringsliv och andra 
aktörer har.  
 
Trafikverket tecknar även breda överenskommelser med flertalet av de växande kommunerna i landet. 
Överenskommelserna styr upp samverkansformerna mellan Trafikverket och kommunerna och bidrar till en 
balanserad diskussion med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. Inriktningen är att integrera trafik- och 
bebyggelseplanering, och omfattar – där det är lämpligt – samtliga fyra trafikslag; väg, bana, sjö och luft. 
Överenskommelserna ska även bidra till en gemensam bild över vilka nationella, regionala och lokala stråk i 
regionen som är viktigast för pendling och näringslivstransporter.  
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Vidare samarbetar och stödjer Trafikverket kommunernas arbete med framtagande av trafikstrategier. 
Strategierna tas fram enligt metoder som utarbetats i projektet Trafik för en attraktiv stad (Trast), och är ett 
verktyg för kommunerna att ta ett strategiskt helhetsgrepp över trafikfrågorna, även relaterat till 
samhällsplaneringen i stort, exempelvis lokaliseringsfrågor. I exempelvis region Nord sker samarbetet inom 
ramen för nätverket Trana (Trafikstrategier i norra Sverige) och utvecklingen av en regional trafikstrategi för 
området Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå och Kalix påbörjades under året. Samarbetena är en viktiga för att 
fånga brister och behov som rör samtliga transportpolitiska målområden och är därmed också en viktig 
underlag i det fortsatta arbetet, till exempel genomförande av åtgärdsvalsstudier.  
 
Utveckling och tillämpning av åtgärdsvalsstudier 
Åtgärdsvalsstudier har etablerats som en metodik för planeringens tidigare skeden och genomförs nu i stor 
skala. Cirka 200 åtgärdsvalsstudier har genomförts under 2014. Metoden är en tillämpning av 
fyrstegsprincipen och innebär att aktörerna gemensamt tar ställning till de lämpligaste åtgärderna för att 
lösa ett visst problem i transportsystemet, oberoende av vem som ansvarar för åtgärden. Därmed kan de 
mest kostnadseffektiva lösningarna identifieras. En åtgärdsvalsstudie är upplagd enligt fyra steg – Initiera, 
Förstå situationen, Pröva tänkbara lösningar och Forma en inriktning och rekommendera åtgärder. 
Trafikverket förvaltar och utvecklar metodiken kontinuerligt. Avsikten är att åtgärdsvalsstudier på sikt ska 
finnas som underlag till alla åtgärdsförslag som tas in i åtgärdsplaner. En revidering av den nuvarande 
handboken för åtgärdsvalsstudier har påbörjats under året.  
 
Åtgärdsvalsstudier har under 2014 bedrivits kring bland annat gods- och pendlingsstråk, stationsområden, 
godsterminaler och hamnar, bostadsetableringar och gruvverksamheter. Behoven och de åtgärder som 
förslås kan ha koppling till såväl tillgänglighetsmålen som målen för trafiksäkerhet, miljö och hälsa. En 
åtgärdsvalsstudie initieras många gånger gemensamt av flera aktörer varav Trafikverket är en. 
Ansvarsfördelningen för genomförandet av studierna kan därför variera. (Trafikverkets medverkan i 
åtgärdsvalsstudier finansieras i huvudsak med andra anslag.) 
 
Från åtgärdsvalsstudier som slutförts under 2014 ser vi resultat i form av åtgärdspaket med åtgärder från alla 
fyra steg enligt fyrstegsprincipen. Bland steg 1- och 2-åtgärderna märks bland annat gång och cykellösningar, 
åtgärder för förbättrad kollektivtrafik och satsningar på transportsnål samhällsplanering, som alternativ eller 
komplement till dyrare om- eller nybyggnader.   
 
Ett exempel på en åtgärdsvalsstudie som bedrivits under året, och som illustrerar värdet av ansatsen, rör 
framkomlighet och utveckling i Danderyds kommun. Kommunen har en ambition att få ett tätare 
kommuncentrum med fler bostäder och verksamheter. E18 utgör i detta sammanhang både en förutsättning 
och en barriär. Kommunen har inledningsvis utgått från att en överdäckning av E18 är nödvändig för att få 
till stånd en utveckling av centrum. Dialoger kring bland annat fyrstegsprincipen har lett fram till att 
kommunen nu driver en åtgärdsvalsstudie där alla typer av åtgärder prövas förutsättningslöst. 
Åtgärdsvalsstudien bedrivs också samordnat med framtagandet av en fördjupad översiktsplan för centrala 
Danderyd.  
 
Samverkan med andra myndigheter mm  
Trafikverket samverkar med bland andra Boverket i frågor som rör hållbar samhällsutveckling och fysisk 
planering. Trafikverket har bland annat bidragit i arbetet med Boverkets så kallade Planeringsportal. Båda 
myndigheterna ingår också i det tematiska myndighetsarbetet för tillgänglighet, tillsammans med bland 
andra representanter för regionalt utvecklingsansvariga. I detta forum behandlas frågor med koppling till 
bland annat samhällsplanering och regionala utvecklingsfrågor.  
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Dessutom samarbetar Boverket, Trafikverket med flera i arbetet med miljömålet God bebyggd miljö. 
Samarbetet ger en samsyn och samordning mellan myndigheterna gentemot kommunerna, i deras arbete 
med en hållbar och transportsnål samhällsplanering. Under året har samarbete kring en fördjupad 
utvärdering av samtliga miljökvalitetsmål skett med Naturvårdsverket.  
 
Med Energimyndigheten sker samverkan kring bland annat frågor som rör vindkraft, och har koppling till 
samhällsplaneringen.   
 
Trafikverket medverkar i styrelsen för Svenska stadskärnor, som bland annat delar ut utmärkelsen Årets 
stadskärna. Arbetet syftar till att förbättra centrumsamverkan.  
 
Den attraktiva regionen 
Trafikverket ansvarar för FoI-projektet Den Attraktiva Regionen. Projektet tar avstamp i Den Goda Staden 
och ska utveckla samspelet i planeringen av ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, 
transportsnål tillgänglighet och social hållbarhet. Sju pilotprojekt genomförs med en gemensam 
utgångspunkt: utvecklad infrastruktur är ett medel för lokal och regional utveckling och tillväxt, men 
infrastrukturfrågorna måste hanteras i ett större sammanhang. Under 2014 har arbetet fokuserat på att ta 
fram gemensamma målbilder för pilotprojekten. Ett särskilt utvecklingsarbete har också genomförts om 
stationsutveckling och stationslokalisering.  
 
Projektet genomförs i samarbete mellan Boverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL), 
Energimyndigheten, Tillväxtverket och Trafikverket samt län/regionförbund.  
 
Planhantering 
Genom den formella planhanteringen bevakar Trafikverket att funktionaliteten för väg- och 
järnvägsinfrastrukturen liksom andra anläggningar för transporter – såsom flygplatser, hamnar och farleder 
– inte äventyras. Planhanteringen är dessutom ett verktyg för att bidra till en effektiv samhällsplanering i 
linje med transportpolitikens mål. 
 
Trafikverket svarar årligen på ett stort antal remisser. En effektivisering av planhanteringen har genomförts 
under året i syfte att överföra resurser från det formella remissförfarandet till den samverkan som sker i 
samhällsplaneringens tidiga skeden. Arbetet kommer att fortgå under 2015, med ambitionen att digitalisera 
ärendehanteringen.  
 
Riksintressepreciseringar utgör ett viktigt underlag till den kommunala, fysiska planeringen. Kontinuerligt 
riksintressepreciseras bland annat hamnar och flygplatser. Under 2014 har riksintresseanspråk tagits fram 
för bland annat Loudden i Värtahamnen och Visby flygplats. Detta sker i samråd med bland annat 
kommuner och länsstyrelser. Trafikverket har under året uppdaterat en handledning för hur 
riksintressepreciseringar ska genomföras.   
 
Barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen 
Barn och ungdomar har tankar och idéer som är värda att ta till vara i samhällsplaneringen. 2013 
redovisades resultaten av ett regeringsuppdrag om Barn och ungas inflytande i samhällsplaneringen, som 
Trafikverket genomfört i samarbete med Boverket och sex kommuner. Under 2014 har Trafikverket 
tillsammans med Folkhälsomyndigheten, SKL och berörda kommuner utvecklat erfarenheterna och 
metoderna från regeringsuppdraget, så att de kommer till nytta för fler. Samarbetet mellan aktörerna har 
stärkts, bland annat genom projektet Medborgardialog som drivs av SKL.  
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Trafikverket har börjat använda arbetssätt och erfarenheter från regeringsuppdraget i åtgärdsvalsstudier 
som kommuner och Trafikverket driver. Barn och unga har varit delaktiga i sådana studier i Båstad, Pajala, 
Sundsvall och Åre. Barnens deltagande har tillfört positiva effekter för själva planeringen.  

  



Sida 15 av 43 

 

4 Samverkan för effektivare personresor   
Ett stort antal lösningar som föreslås utifrån åtgärdsvalsstudier rör förbättrad kollektivtrafik och cykel. 
Verksamheten har därför fortsatt inriktats mot insatser för ökat resande och förbättrad kvalitet inom 
kollektivtrafiken och ökad och säker cykling.  
 
Samverkansarbetet sker huvudsakligen på nationell och regional nivå, men även internationellt inom vissa 
områden, bland annat vad gäller användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Sammantaget 
bedöms arbetet under 2014 ha bidragit till en ökad samsyn om förbättringsmöjligheter och prioriteringar. 
Exempel på viktiga samarbeten och resultat redovisas nedan.  
 

Samverkan för utvecklad kollektivtrafik mm 
Trafikverket bedriver kontinuerlig samverkan med branschorganisationer med flera, för att genom 
erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd bidra till de transportpolitiska målen.  
 

Kollektivtrafikbranschens aktörer arbetar gemensamt i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 
Trafikverket medverkar tillsammans med Bussbranschens riksförbund, Branschföreningen Tågoperatörerna, 
Svenska taxiförbundet, Svensk kollektivtrafik, SKL och Jernhusen. De projekt Trafikverket deltar i är 
inriktade mot frågor som är kopplade till vårt uppdrag inom trafikslagsövergripande planering av 
transportsystemet samt uppdraget att verka för kollektivtrafikens utveckling. En viktig aktivitet under året 
har varit att ta fram en ny vägledning för upprättande av regionala kollektivtrafikförsörjningsprogram. 
Trafikverket har tillsammans med SKL genomfört workshops med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
kring utformningen av vägledningen.  
 
Trafikverkets Nationella persontransportråd är ett forum för dialog med samverkanspartners och kunder för 
att diskutera gemensamma frågor och tillståndet i transportsystemet med fokus på personresor med 
kollektivtrafik, samhällsbetalda resor, gång, cykel och bil. Under 2014 har rådet utökats med representant 
från Fotgängarnas förening och dialog har förts om bland annat frågor kopplade till resenärsinformation. 
Rådet utgör extern referensgrupp till ett program för trafikinformation och stationer (Trios) som drivs av 
Trafikverket. 
 
Persontransportråd drivs även på regional nivå, och fungerar då som regional motsvarighet till Trafikverkets 
Nationella persontransportråd och till Partnersamverkan för förbättrad kollektivtrafik. Under 2014 bildades 
ett gemensamt Persontransportråd för Småland och Blekinge.  
 
Samarbeten med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har fortgått under 2014. Trafikverkets regioner 
medverkar i dialoger och samverkansaktiviteter för att ge råd och stöd när de regionala 
trafikförsörjningsprogrammen utarbetas eller revideras. Genom dialogerna kan Trafikverket ge 
kunskapsstöd till myndigheterna, exempelvis kring tillämpningen av fyrstegsprincipen. Samverkan med 
kollektivtrafikmyndigheterna ger också förutsättningar för att bevaka kopplingen till Trafikverkets planering, 
bland annat vad gäller kapacitetsfrågor och möjligheter till utbyggnader. Under året har metodutveckling 
rörande samverkan kring trafikförsörjningsprogrammen bedrivits. 
 
Trafikverket, Trafikanalys, Transportstyrelsen och SKL har även löpande samverkan kring kollektivtrafik, 
vilket ger förutsättningar för att gemensamt identifiera behov och problem. Under året har bland annat 
frågor kopplade till kollektivtrafiklagstiftningen diskuterats, däribland trafikförsörjningsprogrammen.  
 
K2 är ett nyetablerat kompetenscentrum för kunskap och kompetens för en attraktiv kollektivtrafik. 
Konceptet bygger på att branschen tillsammans med företrädare för samhället involveras i processen, vilket 
förväntas leda till forskningsresultat som snabbare och lättare ska kunna få praktiskt genomslag. Under året 
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har en utvärdering av kompetenscentret genomförts som syftat till att bedöma K2:s uppstartsverksamhet. 
Utvärderingen är grunden för att utveckla och förbättra centrets verksamhet, och ska ge underlag och råd till 
förhandlingar och beslut inför etapp 2. Mot bakgrund av utvärderingen har verksamheten fått klartecken att 
fortsätta med full drift från 2015. Trafikverket är en av initiativtagarna och finansiärerna. 
 

Samverkan för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med 
funktionsnedsättning  
Det nationella Rådet för tillgänglighet och användbarhet för funktionshinderfrågor (RTAF) är ett rådgivande 
organ och ett forum för informationsutbyte och samråd i strategiskt viktiga frågor som rör 
funktionshindrades tillgänglighet. Rådet ska stimulera till ett målmedvetet arbete inom de deltagande 
organisationerna. I rådet ingår representanter från Trafikverket, funktionshindersorganisationer och övriga 
berörda inom transportsektorn. Frågor som rådet diskuterat under året är bland annat 
funktionshinderspolitikens genomförande, ledsagning inom kollektivtrafiken, ansvar och roller inom 
funktionshinderområdet med mera.  
 
På regional nivå finns fem RTAF. Råden bemannas utifrån regionala förutsättningar med representanter från 
Trafikverket, funktionshindersrörelsen och oftast även den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Frågor som 
diskuterats är bland annat kollektivtrafikprogrammen ur ett användbarhetsperspektiv, utformning och 
driftsfrågor på stationer, hållplatser, rastplatser och gång- och cykelvägar med mera. I det regionala RTAF-
rådet i region Nord genomförs ett testresenärsprojekt för att se hur anpassad kollektivtrafiken är till de 
funktionshindrades behov.  
 
Trafikverket har under året samarbetat med bland annat Transportstyrelsen och Sjöfartsverket kring det 
regeringsuppdrag för genomförande av funktionshinderpolitiken och de delmål som myndigheterna har 
tillsammans.  
 
Ett av delmålen gäller samverkansarbetet mellan berörda aktörer inom transportsektorn. Arbetet under 2014 
har fokuserat på att utveckla former för samverkansarbete enligt den modell som tillämpas inom 
trafiksäkerhetsområdet. Samverkansgruppen, som inkluderar Trafikverket, Transportstyrelsen, 
Sjöfartsverket, SKL och Svensk kollektivtrafik har utarbetat en gemensam handlingsplan. Förväntat resultat 
är en ökad samsyn samt förbättrade och mer effektiva gemensamma lösningar.  
 
Ett annat delmål handlar om upplevelsen av att kunna använda transportsystemet bland personer med 
funktionsnedsättning. 2014 genomförde Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen i samarbete med 
Trafikanalys en trafikslagsövergripande mätning av kollektivtrafikens utveckling för personer med 
funktionsnedsättning. Mätningen sker för lång- och kortväga kollektivtrafik med alla trafikslag, och 
inkluderar nio grupper av funktionsnedsättningar.  
 
Samverkan för effektiva och attraktiva bytespunkter  
Järnvägsstationer, bussterminaler och hållplatser är resenärernas ingång till transportsystemet och navet för 
deras resor. Här möts också ett flertal aktörer med olika roller och ansvar för bytespunkternas funktion och 
miljö. För att utveckla välfungerande, effektiva och attraktiva bytespunkterna är därför en nära samverkan 
mellan olika aktörer av största vikt. Trafikverket bedriver samverkansarbete med kommuner, 
länstrafikbolag, Jernhusen med flera, såväl vid arbete med styrande och vägledande dokument som vid 
genomförande av åtgärder.  
 
I Malmö har Trafikverket tillsammans med Malmö Stad etablerat en samverkansgrupp för frågor som rör 
utvecklingen av Malmö C. I gruppen kan man informera, samordna, identifiera och initiera frågor, och ta upp 
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pågående och kommande planfrågor som berör stationen. I samverkan deltar även Jernhusen, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten i Skåne och Skånetrafiken. Under 2014 har erfarenheter från gruppen och andra 
samverkansprojekt sammanställts i syfte att kunna sprida erfarenheter från lokal samverkan till flera platser 
i landet. 
 
Samverkan för förbättrad trafikinformation  
Trafikverket strävar efter att underlätta tillgången till våra datakällor. Under året fattades ett 
inriktningsbeslut om att erbjuda så kallade öppna data, det vill säga att våra datakällor ska vara öppna för 
fritt nyttjande. Exempelvis har arbetet med att öppna upp data för realtidsinformation för väg och järnväg 
samt järnvägsdata påbörjats.  
 
Ett annat pågående arbete som bedrivits under året syftar till att tillgängliggöra den information som vi är 
ansvarig för på stationer, speciellt den informationen som kan underlätta för resenärer med särskilda behov.   
 
Trafikverket följer arbetet i projektet Realtid i samverkan, som leds av X2 AB och Samtrafiken. Projektet 
syftar till att ta fram en grund för nationell realtidshantering för kollektivtrafik. Ambitionen är att 
åstadkomma realtidsinformation om kollektivtrafik utifrån den enskilde resenärens unika behov för varje 
resa, oavsett hur många trafikslag och aktörer som är inblandade.  
 
Trafikverket deltar även i internationella initiativ för att utveckla harmoniserade europeiska 
trafikinformationstjänster. Ett exempel är arbetet inom organisationen TISA (Travel Information Services 
Association). Trafikverket har bland annat varit med att ta fram ståndpunkter för några av de delegerade 
akterna, det vill säga specifikationer för bland trafiksäkerhetsrelaterad information, säkra parkeringar och 
realtidsinformation.  
 
Utveckling av samverkande system 
Trafikverket samverkar med bland annat vägfordonsindustrin kring utvecklingen av så kallade samverkande 
system, det vill säga kring frågor som rör interaktion mellan fordon och fordon och mellan infrastruktur och 
fordon. Genom samverkande system kan vägmyndigheter, infrastruktur, fordon, deras förare och andra 
trafikanter tillsammans bidra till både effektiva och säkra resor och transporter. 
 
Under 2014 har Trafikverket tillsammans med Volvo Cars, Transportstyrelsen och Göteborgs stad initierat 
projektet Drive Me, som är ett demonstrationsprojekt inom området automatisk körning. Drive Me förväntas 
ge svar på frågor kring hur infrastrukturen ska kunna stötta framtida automatiserade fordon. Målet är att 
kunna testa självkörande bilar i verklig trafik 2017. 
 
Samverkan för ökad och säker cykling  
Trafikverkets arbete bedrivs utifrån den till regeringen redovisade strategin och handlingsplanen för en ökad 
säker cykling. Detta har bland annat resulterat i att cykelvägnätet längs det statliga vägnätet har börjat 
införlivas i den nationella vägdatabasen (NVDB) och en översyn av drift- och underhållsstandard för 
cykelbanor har påbörjats. Handlingsplanen är också utgångspunkten för den samverkan som sker kring 
cykelfrågor på nationell nivå. Denna samverkan genomförs främst genom Nationella cykelrådet. Rådet har 
under året ombildats för att förbättra förutsättningarna för genomförandet av handlingsplanen. Rådet har 
bland annat utökats med representanter för länsplaneupprättare och enskilda kommuner. Frågor som 
behandlats under 2014 är bland annat innehåll för ett nationellt så kallat cykelbokslut, som ska 
sammanställa aktuella uppgifter om cykeltrafik.  
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I juni arrangerade Trafikverket en cykelkonferens tillsammans med SKL och Malmö stad. Konferensen är en 
mötesplats för alla som arbetar med cykelfrågor på nationell, regional och kommunal nivå. Vid konferensen 
behandlades bland annat stadsplanering för stärkt cykeltrafik, och då även ur ett internationellt perspektiv. 
 
Regionalt tas bland annat regionala cykelplaner fram och ansvariga aktörer bedriver samverkan kring behov 
och möjliga lösningar för cykling. Cykelplaner tas fram utifrån den vägledning som Trafikverket publicerade 
2013. Samverkansprojekt för förbättrade cykelmöjligheter till och från Kista är ett exempel. Projektet syftar 
till att skapa bra cykelmöjligheter för anställda och besökare, med fyrstegsprincipen som utgångspunkt. 
Deltagande organisationer och medfinansiärer är Stockholms stad, Solna stad, Sundbybergs stad, Sollentuna 
kommun, Järfälla kommun samt Trafikverket Region Stockholm. Projektet har lett till ökad samordning, och 
ett gemensamt underlag för beslut om riktade åtgärder i prioriterade stråk.  
 
Samverkan kring turistresor 
Besöksnäringen har stor betydelse för Sveriges välstånd och attraktionskraft. Branschens ambition är att 
fördubbla svensk besöksnäring, vilket ställer krav på anpassning och utveckling av transportsystemet.  
 
På regional nivå förs löpande dialog med turistnäringen, kommuner och regionala organ med fokus på 
regional destinationsutveckling, resor och varutransporter för att besöksnäringens behov ska kunna 
integreras i planeringens tidiga skeden. Under 2014 har Trafikverket bland annat anordnat en workshop för 
att tydliggöra Trafikverkets ansvar för turistvägar/turiststråk. 
 
Trafikverket har även medverkat i ett regeringsuppdrag som leds av Tillväxtverket och Visit Sweden med 
syfte att skapa långsiktigt hållbara och strategiska turistdestinationer. Deltagarna möts i en strategigrupp för 
myndighetssamordning för besöksnäringsfrågor. Samverkan förväntas ge ökad samordning av resurser för 
tillväxt och starkare destinationer.  
 
Mobility management i byggskede mm 
Mobility management handlar om att påverka efterfrågan på transporter och att utnyttja befintlig 
infrastruktur på ett effektivt sätt. Målet är att minska trängsel, ensamåkande i bil och negativa miljöeffekter 
samt att öka möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt. Åtgärderna kan bidra till större nytta av om- eller 
nybyggnader i infrastrukturen, och lindra de störningar som uppstår då större infrastrukturprojekt 
genomförs. I trafikintensiva miljöer är mobility management en viktig förutsättning för effektiva resor och 
transporter såväl i ett långsiktigt perspektiv som i ett mer kortsiktigt under byggskeden. Genom att arbeta 
med mobility management ökar antalet hållbara resor och risken för störningar i trafiken minskar. Sådana 
åtgärder bidrar därmed till effektivare personresor, men är inte uteslutande kopplad till detta område.  
 
Trafikverket deltar bland annat i arbetsgruppen Nya Vägvanor, som ingår i Västsvenska paketets 
organisation. Under året har material tagits fram för att upplysa om hur Västsvenska paketet ska bidra till 
regionens målsättningar, och insatser har genomförts för att öka kollektivtrafikresandet. Projektet E45:ans 
nedsänkning har varit pilot för Nya Vägvanors arbete med mobility management i byggskedet. En utredning 
med föreslagna åtgärder har tagits fram. Ett av de utvärderade förslagen är att genom arbetsgivare nå ut till 
pendlare på berörda vägar.  
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5 Samverkan för effektivare godstransporter   
Samverkansarbetet har under 2014 fortsatt inriktats på effektiviteten i godstransportsystemet, såväl 
beträffande infrastrukturen som inom och mellan trafikslagen. Samverkan sker såväl på nationell som 
regional nivå, men har även påtagliga internationella inslag inom vissa områden, bland annat vad gäller 
gränsöverskridande godstransporter.  
 
Sammantaget bedöms arbetet under 2014 ha bidragit till samsyn om förbättringsmöjligheter och 
prioriteringar. Exempel på viktiga samarbeten och resultat redovisas nedan.  
 
Samverkan med näringslivet i regionala godstransportråd 
En viktig kontaktyta mot näringslivet är de regionala godstransportråden, där både transportköpare och 
transportsäljare, regionförbund med flera är representerade. Råden arbetar för att utveckla och stärka 
samarbetet mellan trafikslagen och fungerar som en länk i samarbetet mellan näringsliv, 
branschorganisationer och myndigheter. Under 2014 var sex regionala godstransportråd verksamma i 
landet; Skåne och Blekinge, Småland, Östra Mellansverige, Norrbotten och Västerbotten, Mittsverige och 
Östergötland. Råden drivs gemensamt av de samarbetande parterna.  
 
Vilka frågor som behandlas eller aktiviteter som initieras i råden varierar efter behov. Generellt gäller att 
råden syftar till att:  
 

 sprida information och kunskap om den goda transporten till exempel genom att arrangera 

workshops och seminarier, 

 vara dialogpartner med Trafikverket för påverkan i tidiga skeden,  

 stimulera näringslivet till ett ökat medvetande kring sina transporter utifrån miljö- och 

kostnadseffektivitet. 

Samverkan med branschorganisationer och medlemsorganisationer 
Genom erfarenhetsutbyte och kunskapsstöd bedrivs en kontinuerlig samverkan inom olika områden mellan 
Trafikverket, branschorganisationer och medlemsorganisationer för att bidra till de transportpolitiska 
målen. Exempel på detta är att Trafikverket som sammankallande upprätthållit dialogen kring aktuella 
frågor inom transportsektorn med branschorganisationerna i Näringslivsrådet. Rådet syftar till att väcka 
initiativ och förankra strategier inom godstransportområdet. Citylogistik var ett av de teman som 
behandlades under året. 
 
Q3 Forum för hållbara transporter är en medlemsorganisation för transportköpare och transportutförare 
med cirka 110 medlemmar, vars mål är att transportköpare i sin upphandling ska ha kriterier för bättre, 
arbetsmiljö, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan vid tunga vägtransporter. Organisationen har 
under 2014 lanserat ett nytt upphandlingsverktyg baserat på funktionskrav, vilket lett till ökat intresse och 
nya medlemmar i Q3. Verktyget utgår från en systembeskrivning och till sin hjälp har man en 
metodhandledning och frågeformulär. Systemet innehåller även krav på den som köper transporter. 
Trafikverket är medlem i Q3 och i organisationens styrelse. 
 
Trafikverket är även medlem en del internationella sammanslutningar och organisationer, vilket till viss del 
finansieras inom ramen för anslaget för ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”. Den 
samverkan som sker syftar bland annat till att utveckla gemensamma ståndpunkter inom Europa, till stöd för 
inte minst för effektiva godstransporter. Däribland kan nämnas EIM, som samlar ett flertal av de europeiska 
järnvägsinfrastrukturhållarna. I sammanhanget kan även nämnas Trafikverkets deltagande i samarbetet 
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inom RNE, Rail Net Europe. Organisationen syftar till att åstadkomma goda förutsättningar för den 
gränsöverskridande trafiken på järnväg.  

 
Samarrangemang för godstransportörer och godstransportköpare  
I februari 2014 genomfördes Godsetdagen i samverkan med Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges 
Åkeriföretag och Transportgruppen med nära 180 deltagare. Syftet med konferensen är att: 

 få god kunskap om de intermodala godstransporternas förutsättningar/utmaningar och möjligheter  

 utveckla och stärka dialogen med sektorns olika aktörer och den offentliga sektorn samt  

 presentera framgångsrika transportlösningar, vad som är på gång inom sektorn, ny teknik och 
framgångsrika kombilösningar.  

I utvärdering efter Godsetdagen har deltagarna gett övervägande gott betyg åt innehåll och värdet av 
nätverkandet.   
 

Samråd och samverkan med Trafikverkets avtalskunder 
I mars 2014 genomfördes en branschdag för Trafikverkets avtalskunder på järnväg och representanter från 
näringslivet. Syftet var att gemensamt diskutera frågor som berör infrastrukturen, kapaciteten och 
förutsättningarna i kommande Tågplan 2015. En av de viktigaste frågorna i det sammanhanget handlar om 
hur kapaciteten ska fördelas mellan godstrafik, och nationell- och regional persontrafik. Ett 80-tal deltagare 
deltog, som i utvärderingen gav gott betyg för initiativet till dialog. 
 
I oktober genomfördes en informationsdag i samband med att Järnvägsnätsbeskrivningen för 2016 var ute 
på samråd. Syftet var att belysa aktuella förändringar och ge möjligheter att ställa frågor inför ansökan till 
Tågplan 2016.  

 
Inrättande av godskorridor Stockholm – Palermo 
För att åstadkomma bättre framkomlighet för godstrafik på järnväg har EU beslutat att det ska inrättas ett 
antal internationella godskorridorer på järnväg.  
 
En av godskorridorerna ska inrättas mellan Stockholm och Palermo (Scandinavian–Mediterranean Rail 
Freight Corridor, Scanmed RFC). Trafikverket deltar och driver ett sekretariat för att hålla ihop arbetet. 
Godskorridorerna kommer att tillhandahålla särskilt reserverade tåglägen, gemensam kontaktpunkt för 
information och ansökningar om tåglägen, gemensamma prioriteringsregler och punktlighetsmål med 
kontinuerlig uppföljning. Varje godskorridor tar också fram en gemensam implementeringsplan där bland 
annat investeringsplan ingår. Senast november 2015 ska godskorridoren vara klar för trafik. 
 
Samverkan för förbättrad citylogistik 
Växande städer innebär allt fler varutransporter och andra godstransporter. Allt fler kommuner initierar 
därför arbete med transporter i urbana områden, där Trafikverket har anledning att delta som 
samverkanspart. Trafikverket kan genom sin regionala närvaro knyta samman frågor som rör kopplingen 
mellan stadsdistribution och regionala och nationella godsflöden, samt behov av fysisk infrastruktur.  
 
Trafikverket har bland annat deltagit i Forum för transportinnovations arbetet med en färdplan för 
citylogistik som presenterades under 2014. Färdplanen anger mål och preciserar utmaningar inom området.  
 
Trafikverket deltar även i ”Nationell satsning citylogistik”. Övriga medverkande är städerna Malmö, 
Göteborg och Stockholm samt SKL, Transportgruppen och Svensk Handel. Gruppen arbetar med och följer 
lokala och verksamhetsnära aktiviteter samt nationella initiativ. Det finns tre huvudområden som bas – 
regelverk, teknik och affärsmodeller.  
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Andra exempel på projekt eller samarbeten där Trafikverket deltagit under 2014 är Smartset och Malmö 
Stads godsnätverk, som hanterar citylogistik.  
 
Frågor kring citylogistik hanteras även i Storstadsforum, där Trafikverket medverkar. Storstadsforum är ett 
samarbete mellan Sveriges växande storstadsområden i syfte att gemensamt introducera innovativa 
lösningar för hållbar samhällsutveckling med fokus på intelligenta transportsystem och tjänster. 
 
Samverkan med fordonsindustrin 
Trafikverket medverkar i FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation), ett samarbete mellan staten och 
fordonsindustrin. De utvecklingsinsatser som görs inom samarbetet rör såväl transporteffektivitet, som miljö 
och trafiksäkerhet. Trafikverket har under året bland annat deltagit i arbetet med färdplaner, som beskriver 
utmaningar, forsknings- och utvecklingsbehov samt förväntade resultat. 
 
Järnvägens sidosystem – Nationellt depåråd 
Fler aktörer än någonsin verkar och interagerar inom järnvägssektorn. För att säkerställa utvecklingen krävs 
att roller och ansvar mellan verksamma aktörer och intressenter definieras och eventuella gråzoner 
elimineras. 
 
Såväl Trafikverket som branschen ser behov av samordning och dialog kring förutsättningar och spelregler 
kring järnvägstrafikens depåer och andra delar av järnvägens sidosystem. Med sidosystem menas den del av 
järnvägssystemet som omfattar anläggningar och funktioner för lastning och lossning, fordonsunderhåll och 
service, resenärsservice utanför plattformarna samt långtidsuppställning av järnvägsfordon. Trafikverket har 
därför bildat Nationellt depåråd, som samlar depåsektorns aktörer; järnvägsföretag, trafikorganisatörer, 
fastighetsbolag och tjänstetillhandahållare. En problemkartläggning har tidigare genomförts, och under året 
har ett flertal projekt för att hantera de frågeställningar som kartläggningen identifierat bedrivits.  
 
Tidningen Godset 
Godset är Trafikverkets tidning om gods och affärer, som riktar sig bland annat till godstransportköpare, 
kommuner och beslutsfattare. I tidningen presenteras bland annat nya intermodala transportlösningar och 
goda exempel inom godstransportområdet. Publikationen kan ses som produktion av kunskapsunderlag, 
men också ett led i samverkan med samarbetspartners och andra intressenter. Godset kom under 2014 ut 
med fem nummer.  
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6 Samverkan inom trafiksäkerhet   
Grunden för samarbetet för ökad trafiksäkerhet på väg är främst arbetet med målstyrning inriktat på 2020. 
Inom målstyrningsarbetet pekar aktörerna gemensamt ut de åtgärdsområden som anses ha störst inverkan 
på målnivåerna. I överenskommelsen för verksamhetsåret 2014 pekas ökad hastighetsefterlevnad ut som den 
enskilt viktigaste faktorn för att nå målen om dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken, samt ökat fokus på 
oskyddade trafikanter som centralt för att nå målet om färre allvarligt skadade. Arbetet med att utveckla 
arbetssätt för ökad trafiksäkerhet inom järnvägen har fortgått under året. 
 
Samverkan sker på både internationell, nationell och regional nivå. Regionalt har Trafikverket ett nära 
samarbete och dialog med polis och länsstyrelse kring trafiksäkerhetsläget i regionerna. 
 
Gruppen för nationell samverkan för ökad vägtrafiksäkerhet– GNS-väg 
GNS-väg är ramverket för allt säkerhetsarbete på väg som koordineras av Trafikverket. Inom denna 
gruppering sker samverkan kring olika problemområden, spridning av kunskap och framtagande av 
åtgärdsinriktningar. Varje aktör ansvarar för att bidra till arbetet inom sina respektive verksamhetsområden. 
Samverkansprojekt och gemensamma arbeten bedrivs inom de områden som prioriterats.  
 
Inom ramen för GNS-samarbetet för trafiksäkerhet för väg finns sex expertgrupper. Varje expertgrupp 
utarbetar en gemensam strategi för området som visar på vad som behövs för att nå målen 2020 och tar fram 
en handlingsplan med aktiviteter.  
 
I juni 2014 presenterade GNS-väg en inriktning för vägtrafiksäkerhetsarbetet inför 2015. Den ska ge 
vägledning till alla myndigheter, organisationer och företag som vill bidra till Nollvisionen. 
 
GNS-järnväg utvecklas 
Trafikverket beslutade 2012 att antalet omkomna i järnvägssystemet, i likhet med väg, ska halveras till år 
2020 jämfört med år 2010.  
 
Som ett led i detta har en grupp för nationell samverkan, GNS-järnväg, bildats, där bland annat 
järnvägsföretag och entreprenörer ingår. Samverkansarbetet inom denna gruppering har fortgått och 
fördjupats under 2014, vilket utgör ett viktigt steg i arbetet med förbättrad trafiksäkerhet inom järnväg.  
 
På motsvarande sätt som inom samverkansarbetet för vägtrafiksäkerhet driver GNS-järnväg ett antal 
expertgrupper. Respektive grupp utarbetar strategier och handlingsplaner med aktiviteter inom sina 
områden.  
 
I mars 2014 genomfördes Järnvägens säkerhetskonferens, som i år också innefattade en resultatkonferens 
för trafiksäkerhetsarbetet inom järnväg. I en resultatrapport presenterades analyser av trafiksäkerhetsläget i 
förhållande till säkerhetsindikatorerna för järnvägstrafik i Sverige.  
 
Forum för gemensam riskhantering 
Forum för gemensam riskhantering (FRI) hanterar frågor som rör gemensamma trafiksäkerhetsrisker på 
järnväg. I gruppen ingår företrädare för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Forumet startade under 
2013 som en utveckling av tidigare branschsamverkan och har utvecklats till ett instrument för att hantera de 
gemensamma trafiksäkerhetsrisker som identifieras i den löpande verksamheten. Under året har arbetet 
bland annat inriktats mot att i större utsträckning tillämpa en mer proaktiv riskhantering.  
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Kopplat till FRI pågår även en uppbyggnad av en gemensam förvaltning av järnvägens trafikregler (JTF). 
Transportstyrelsen, som idag förvaltar de gemensamma trafikreglerna, överlåter från 2016 förvaltningen till 
branschen. Reglerna berör infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, och utgör bland annat underlag till 
företagsspecifika trafiksäkerhetsinstruktioner.  

 
Samverkan för minskat antal personpåkörningar på järnväg  
En genomgång av olyckorna de senaste åren visar att en stor del av personpåkörningarna sker på en relativt 
begränsad del av anläggningen, och här utgör självmorden ett stort problem.  
 
Arbete som syftar till att finna effektiva metoder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och självmord på 
järnväg bedrivs bland annat i det europeiska projektet Reduction of suicides and trespasses on railway 
property (RESTRAIL), i vilket Trafikverket medverkar. Projektet, som avslutades under 2014, har bland 
annat tagit fram en verktygslåda med rekommendationer och vägledningar kring kostnadseffektiva åtgärder. 
 
Regionalt sker samarbete med bland annat polis för att motverka obehöriga personpåkörningar.   
 
Aktörsgemensamma strategier för mc- och moped samt fyrhjuling 
Sedan 2010 har Trafikverket bedrivit samverkan för att öka säkerheten för motorcykel och moped. Bland 
annat har en gemensam strategi tagits fram utifrån vilken aktörerna genomför åtgärder. Under året har 
aktörerna genomfört avstämningar kring utveckling och åtgärder inom ramen för den nuvarande strategin. 
En uppdatering förbereds och kommer att genomföras under 2015.  
 
Intresset för fyrhjulingar ökar. 2012 såldes för första gången fler fyrhjulingar än tvåhjuliga motorcyklar. 
Trafikverket har därför etablerat ett motsvarande samarbete med aktörer och intressenter kring fyrhjulingar. 
Detta har resulterat i en gemensam strategi för ökad säkerhet i samband med färd på fyrhjuling. Under året 
har Trafikverket bedrivit samverkan med cirka 15 aktörer och intressenter med utgångspunkt från strategin. 
Aktörerna bidrar främst genom att inrikta sin verksamhet på de prioriterade insatsområdena, enskilt eller i 
samverkan. Årligen sker en avstämning av trender och utveckling samt av aktörernas verksamheter.  
 
Samverkan för säker infrastruktur och säkra fordon  
Samarbete med aktörer inom vägfordonsindustri har fortsatt under 2014. Ett syfte är att Trafikverket som 
väghållare tillsammans med andra aktörer effektivt ska nå trafiksäkerhetsmålen, men åtgärderna kan även 
bidra till en effektivare användning av infrastrukturen generellt. Nya tekniska system på bilar ställer nya krav 
på vägar, såsom exempelvis läsbara linjemarkeringar etc. En samordnad utveckling är en förutsättning för att 
de säkerhetssystem som förväntas få allt större genomslag i fordonsflottan framöver kan bli effektiva och 
utvecklas vidare. Krav och randvillkor identifieras och tydliggörs i samarbetet. Ett forum för samverkan inom 
detta område är FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation).  
 
Under 2014 har Trafikverket tillsammans med Volvo Cars, Transportstyrelsen och Göteborgs stad initierat 
projektet Drive Me, som är ett demonstrationsprojekt inom området automatisk körning. Insatserna har kan 
bidra till ökad trafiksäkerhet, men också ett effektivare nyttjande av infrastrukturen. Målet är att kunna testa 
självkörande bilar i verklig trafik 2017.  
 
Utöver förbättringar av statligt vägnät bedöms en stor del av trafiksäkerhetsvinsterna gjorts hittills bero på 
förbättringar av bilarnas krocksäkerhet samt att mycket bilburen stödjande säkerhetsteknik introducerats 
och haft effekt. 
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Trafikverket medverkar i den europeiska organisationen Euro NCAP, som testar säkerhetsnivån i bilar i syfte 
att hjälpa bilköpare i Europa välja säkrare bilar. Organisationen har under senare år utökat sitt program för 
att bedöma bilars säkerhet. Bedömningarna fokuserade initialt på bilars skyddsförmåga, men har utvidgats 
till elektroniska stödsystem, som kan hjälpa föraren att undvika krockar. Under 2014 har Euro NCAP börjat 
bedöma nödbromssystem. Trafikverkets engagemang har drivit på denna utveckling.  
 
Samverkan för säkrare cykling och gång  
Cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade, nästan 2 000 av totalt cirka 4 500. Säker 
cykling har därför pekats ut som det viktigaste området för att nå målet om allvarligt skadade till 2020. 
Under 2014 har fortsatt arbete genomförts utifrån den aktörsgemensamma strategi för säkrare cykling som 
togs fram 2013.  
 
Ett motsvarande arbete för att ta fram en strategi för säker gångtrafik har påbörjats under året och kommer 
att presenteras under 2015.  
 

Trafikverket har under 2014 fortsatt stöttat kommuner med inventering och kartläggning av säkra gång- och 

cykelpassager, samt utvecklat mätmetoder för underhåll av gång- och cykelvägar. 

 
Trafiksäkerhet på export 
Sverige med beräknat 2,8 dödade per 100 000 invånare 2014 är världsledande inom trafiksäkerhet, och 
nollvisionen och det svenska trafiksäkerhetsarbetet röner stort intresse i vår omvärld. Nollvisionen skiljer sig 
från traditionellt trafiksäkerhetsarbete genom en systemsyn på trafiksäkerhetsproblemet, och utgår från att 
samverkan mellan samhälle, industri och akademi krävs för att hitta långsiktigt hållbara innovationer. 
Nollvisionen och de svenska framgångarna lyfts bland annat fram i FN:s och EU:s trafiksäkerhetsarbete. 
Efterfrågan på både operativ och strategisk trafiksäkerhetskompetens från Trafikverket har därför ökat 
betydligt.  
 
Det Trafikverket prioriterar i det internationella samarbetet är sådant som i första hand berör vår roll som 
myndighet och förvaltare av infrastruktur. Exempelvis innehar Trafikverket ordförandeposterna i två 
strategiska internationella trafiksäkerhetskommittéer, inom CEDR (samarbetsorgan för Europas 
vägmyndigheter) och PIARC (samarbetsorgan för världens vägmyndigheter).  
 
Trafikverket får även flera internationella uppdrag inom trafiksäkerhetsområdet, exempelvis i Kina och 
Indien under 2014. Dessutom har under året flera utländska delegationer tagits emot.  
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7 Samverkan inom miljö och hälsa   
Transportsektorn och Trafikverkets verksamhet påverkar miljön. Men vi har också stora möjligheter att 
bidra till att miljökvalitetsmålen nås. En del av den verksamhet som gör att Trafikverket bidrar till 
miljökvalitetsmålen är samverkan. Samverkan sker både internationellt och nationellt med myndigheter, 
entreprenörer, näringsliv och andra aktörer.  
 
Klimat och energi  
I Sverige utgör transporter (inklusive utrikes bunkring till luft- och sjöfart) drygt 41 procent av utsläppen av 
växthusgaser. Trafikverket har deltagit i olika internationella samverkansforum för att genom 
erfarenhetsutbyte om klimatfrågor bidra till att klimatmålen uppnås, till exempel kunskapsutbyten med 
andra europeiska väghållarmyndigheter och EU-möten gällande klimatkrav för lätta och tunga fordon och 
arbetsmaskiner.  
 
Trafikverket är en av parterna i FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Inom programmet för 
energi och miljö har man tagit fram en ny färdplan, där bland annat Trafikverkets planeringsunderlag samt 
FFF-utredningen utgjort underlag. Färdplanen ska konkretisera vad som behöver göras för att nå 
programmets övergripande mål som innebär att bidra till energieffektivisering, ta fram fordonstekniska 
förutsättningar för att öka andel förnybara drivmedel och minska utsläpp av miljö- och hälsoskadliga avgaser 
samt buller som möjliggör användning även i särskilt känsliga miljöer. 
 
Trafikverket har deltagit i arbetet med en ny provmetod för att mäta lätta fordons utsläpp. Den nya metoden 
kallad WLTP ska även bidra till att konsumenterna ska få korrektare information om bränsleförbrukningen. 
De av EU satta koldioxid kraven är baserade på dagens provmetod och i övergången till en ny metod har 
Trafikverket deltagit i arbete med transformering av målnivåer. 
 
Trafikverket är aktivt inom Conference of European Directors of Roads (CEDR) i arbetsgruppen “Mitigating 
and adapting to climate change”. Där har Trafikverket ordförandeposten i arbetsgruppen om begränsad 
klimatpåverkan (mitigation) men deltar också i arbetsgruppen för klimatanpassning (adaptation). Arbetet 
startade 2013 och ska slutrapporteras 2016. Trafikverket har även bidragit till CEDR gruppen heavy vehicles, 
samt är ordförande i forskningsprogrammet Wild life and traffic.  
 
Trafikverket deltar också i World Road Associations (PIARC) tekniska kommitté ”Climate change and 
sustainability” och arbetsgruppen ”Appraisal of sustainability of transport infrastructure plans” som 
undersöker hur hållbarhet tas om hand i infrastrukturplaner och program av olika väghållningsmyndigheter 
i världen. Dessutom bidrar vi och tar del av övriga arbetsgruppers resultat som undersöker vilka insatser som 
genomförs för minskad klimatpåverkan och anpassning av vägtransportsystemet till klimatförändringen. 
Arbetet startade 2012 och slutrapporteras 2015.  
 
Inom FNs ekonomiska samarbete för Europa (UNECE) är Trafikverket ordförande i en arbetsgrupp som tagit 
fram en global testmetod för tunga hybridfordon. Metoden avses på sikt införas som en del i den europeiska 
Euro VI lagstiftningen. Arbetsgruppens förslag ligger nu för beslut i UNECE forum för harmonisering av 
fordonsregelverk. 
 
På nationell nivå samverkar Trafikverket med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och 
Trafikanalys kring energieffektivisering och förnybar energi. Samverkan sker framförallt på strategisk nivå 
och bidrar till att staten har ett gemensamt kunskapsunderlag i frågan. Trafikverket har även bidragit i andra 
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myndigheters regeringsuppdrag bland annat Naturvårdsverkets uppdrag om hållbar konsumtion och 
Boverkets om strategi för god bebyggd miljö.  
 
I syfte att sprida kunskap tar Trafikverket fram Bilindex som anger nyregistrerade personbilars 
klimategenskaper. Detta görs i samarbete med Konsumentverket, Energimyndigheten, Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Miljöfordon Syd.  
 
Under 2014 har samverkan fortgått inom Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG), som är ett 
samarbete mellan 14 aktörer i transportsektorn och näringslivet, offentlig sektor och akademi. Inom KNEG 
ska Trafikverket bland annat stimulera till klimateffektiv vägutformning/ infrastruktur och trafikledning, 
särskilt i storstad. För 2013 resulterade samarbetet totalt i en besparing på 386 000 ton koldioxid. För 2014 
finns resultat framme till sommaren 2015. Största delen kommer från förnybara drivmedel. Därutöver finns 
stor potential i förbättrad logistik och energieffektivisering. KNEG samarbetar kring konkreta och 
användbara lösningar som bidrar till klimatarbetet inom godstransportområdet. KNEG:s mål är att 
utsläppen från en typisk svensk godstransport på väg ska halveras till 2020 jämfört med 2005 och visionen 
är att godstransporterna på de svenska vägarna ska vara klimatneutrala. KNEG arbetar genom att 
medlemmarna gör åtaganden inom klimatområdet (som följs upp varje år) och genom samarbets- och 
utvecklingsprojekt för att utveckla ny teknik och arbetssätt. Dessutom vill man inspirera andra aktörer 
genom att delta i olika seminarier, konferenser och andra arrangemang. Varje år arrangeras en 
resultatkonferens för att sprida kunskap om projekt och resultat från KNEG-aktörerna. 
 
Luftkvalitet 
Regelstyrning ett viktigt verktyg för att minska fordons och bränslens negativa påverkan på luftkvaliteten. 
Trafikverket har under 2014 bland annat medverkat i EU-rådsarbetsgruppen för direktiv om infrastruktur 
för alternativa drivmedel för Näringsdepartementets räkning och i arbetet med EU-kommissionens förslag 
till förordning som reglerar arbetsmaskiners avgasutsläpp.  
 
För att bestämma avgasutsläpp och koldioxid för tunga hybridfordon samverkar vi med UNECE, FN:s 
ekonomiska kommission för Europa. Vi deltar även i arbetet med förnybara bränslen genom International 
Energy Agencys (IEA) Implementering agreement on Advanced Motor Fuel (IEA AMF). Inom IEA AMF har 
Trafikverket under året varit drivande i framtagandet av en studie gällande metandrift i tunga fordon.  
 
Trafikverket deltar även i ett projekt som utvärderar olika bränslen och drivlinor för både lätta och tunga 
fordon. Syftet är att ta fram data för olika drivlinor i samma grundfordon såsom etanol, gas, bensin, diesel, 
HVO, el och hybrid. Data kan sedan användas för benchmarking och jämförelser.  
 
Trafikverket deltar i CCAC Diesel initiative (Climate and Clean Air Coalition). Syftet är att minska utsläpp av 
framförallt partiklar från dieselmotorer i utvecklingsländer. Ett 40-tal länder deltar i samarbetet.  
 
På nationell nivå samverkar Trafikverket med näringslivsorganisationer, SKL, Naturvårdsverket och IVL 
inom forskningen i Temakommittén Luft och Transporter. Vi deltar i SKLs nätverk för kommuner med 
åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer och i Naturvårdsverkets referensgrupp för programområde luft. Vi 
har också ett långsiktigt samarbete med SMHI för att förbättra och utveckla beräkningssystemet för 
luftkvalitet (SIMAIR) som användas av en del regioner och kommuner.  

Ett viktigt område inom luftkvalitet är att samverka med kommuner och regionala organ. 

Trafikverket stödjer arbetet med åtgärdsprogram enligt miljöbalken (för att klara 
miljökvalitetsnormer för luftkvalitet) och samverkar inom luftvårdsförbund för övervakning av 



Sida 27 av 43 

 

luftföroreningshalter etcetera. Vi samverkar också med kommuner i åtgärdsvalsstudier med fokus på 
de tidiga stegen i fyrstegsprincipen. 

I Umeå har Trafikverket och kommunen samverkat om åtgärder för att klara miljökvalitetsnormerna, 
exempelvis dammbindningsåtgärder som varit mycket framgångsrika. Tillsammans har vi även etablerat 
ITS-skyltar som ger miljöbudskap om när luftkvaliteten är dålig. Skyltarna får information från en 
mätstation i centrala Umeå. När problemen med kvävedioxider och partikelhalter är som störst visas 
budskap som uppmuntrar trafikanterna att aktivt välja ringleden för att förbättra luftkvaliteten i 
stadskärnan. 
  
Trafikverket samverkar kontinuerligt med olika aktörer i Stockholmsregionen, i enlighet med 
åtgärdsprogrammet för luftkvalitet, som avser dämpa trafikvolymerna, till exempel genom 
infrastrukturåtgärder för ökad spårtrafik, effektivare godstransporter, ökad cykling och ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken. Under år 2014 färdigställdes länets regionala cykelstrategi som tagits fram av Trafikverket i 
samverkan med Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län. Länets kommuner och 
intresseorganisationer har också deltagit. Dessutom samverkar vi med Trafikförvaltningen för att öka 
kollektivtrafikresandet i regionen.  

I Göteborg har Trafikverket, miljöförvaltningen och trafikkontoret i Göteborgs stad samverkat kring 
dammbindning på sträckor där statlig väg passerar genom centrala delar av Göteborg. Inom ramen för 
Västsvenska paketet har satsningar genomförts för ökad kollektivtrafik till exempel plattformsförlängningar, 
kollektivtrafikkörfält, pendelparkeringar för bil och cykel, samt gång och-cykelvägar. Utöver åtgärderna i 
paketet bedrivs också ett arbete för att få människor att i större utsträckning åka kollektivt, gå eller cykla. 
 
Buller och vibrationer 
Trafikverket har under 2014 samrått med kommunerna om Trafikverkets förslag till åtgärdsprogram för 
större vägar, järnvägar och flygplatser enligt omgivningsbullerdirektivet. Åtgärdsprogrammet innehåller 
åtgärder som överensstämmer med de bullerskyddsåtgärder som ingår i Nationell transportplan 2014 – 
2024. 
 
Trafikverket har även genomfört kompletterande bullerkartläggningar för att i detalj identifiera fastigheter 
utsatta för höga bullernivåer och som därmed kommer att bli aktuella för riktade miljöåtgärder inom ramen 
för åtgärdsprogrammet.  
 
Aktivt resande 
En viktig del av transportsystemets hälsopåverkan vid sidan av luftkvalitet och buller är ”aktivt resande”. 
Med detta menas resande som innebär fysisk aktivitet det vill säga cykel, gång och kollektivtrafik. 
Trafikverket samarbetar och samråder med intresse- och branschorganisationer kopplat till cykel, gång och 
kollektivtrafik men inte specifikt i hälsoavseende. 
 
Övriga samarbeten inom miljöområdet 
För att främja och utveckla transportsektorns miljöarbete verkar Nätverket för Transporter och Miljön 
(NTM) för en erkänd metod vid beräkning av gods- och persontransporters emissioner. Metoden är primärt 
framtagen för köpare och säljare av transporter som därmed ska kunna bedöma sina transporters 
sammantagna miljöpåverkan. 
 
NTM erbjuder:  

 Beräkningsmetod och aktuella miljödata  

 Ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom området transporters miljöpåverkan  
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Detta utvecklas inom nätverkets arbetsgrupper och i samarbete med andra intressenter. Arbetet förmedlas 
via NTM:s hemsida, utbildningsdagar, medlemsmöten samt nyhetsbrev. Trafikverket deltar i NTM:s 
arbetsgrupper och i organisationens styrelse. 
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8 Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm  
Inom Trafikverket genomförs ett relativt omfattande arbete med att ta fram och förvalta kunskapsunderlag, 
modeller, metoder och system, ge expertstöd – såväl inom myndigheten som till kunder, samarbetspartner 
och uppdragsgivare – svara på remisser och genomföra regeringsuppdrag samt ta fram strategier och 
riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas och prioriteras. Inom vissa områden är även det internationella 
engagemanget betydande.  
 
Denna del av verksamheten är tydligt förutsättningsskapande. Arbetet tillgodoser Trafikverkets egna behov 
kopplade till planering, drift- och underhålls- och investeringsverksamheten. Under året har exempelvis så 
kallade samlade planeringsunderlag tagits fram, vilka ska fungera som underlag och inriktning för 
planeringen kopplat till de övergripande transportpolitiska målen, för såväl trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
miljö och hälsa. Samtidigt lägger Trafikverkets kunskapsbas grunden för den samverkan som sker med 
sektorns aktörer. Även intern samordning, kunskapsuppbyggnad och samverkan med andra finansieras med 
anslagen för övriga insatser för effektivisering.  
 
Nedan redovisas exempel från denna verksamhet inom områdena trafiksäkerhet, miljö och hälsa och 
tillgänglighet.  
 

8.1 Trafiksäkerhet 

Trafikverket tar löpande fram data och statusrapporteringar kring trafiksäkerhetsutvecklingen generellt och 
kring utvecklingen mot våra etappmål för vägtrafiksäkerhet 2020 i synnerhet. Mätresultat och analyser 
sammanställs i månadsrapporteringar till generaldirektören, i en årsrapport som presenteras vid årsskiftet 
samt en analysrapport som behandlar indikatorernas utveckling mot etappmålet 2020 och som presenteras 
vid en årlig Resultatkonferens. Den sistnämnda tas fram i samverkan med Transportstyrelsen och VTI. Varje 
region i Trafikverket tar dessutom fram en motsvarande analysrapport för vägtrafik som beskriver gapen 
mellan nuläge och önskvärt tillstånd i respektive region.  
 
Kunskapsunderlag tas också fram avseende åtgärder och insatser som ökar säkerheten på järnvägsnätet. 
Inom järnvägsområdet saknas i vissa delar kunskap om samband mellan åtgärder och effekter. Under året 
presenterades en analysrapport för säkerhetsutvecklingen inom järnvägstrafiken. Rapporten var den första i 
sitt slag, och togs fram i samverkan mellan Trafikverket, Transportstyrelsen och representanter från 
Föreningen Sveriges järnvägsentreprenörer (FSJ). Trafikverket har under året fortsatt satsat på att utveckla 
effektsamband inom området.  
 
Trafikverket bedriver även ett omfattande systematiskt arbete med att samla in kunskap och analysera 
orsakerna till dödsfallen i samtliga trafikolyckor på väg och järnväg. Detta görs i så kallade djupstudier av 
dödsolyckor. Materialet utgör underlag för planering av trafiksäkerhetsåtgärder både i och utanför 
Trafikverket. Varje olycka analyseras för att hitta och prioritera lämpliga åtgärder som gör att liknande 
olyckor kan undvikas i framtiden.  
 
Trafikverket har ett antal trafikmätningsstationer på olika statliga vägtyper i Sverige. Syftet är att fånga data 
för att kunna skatta och följa hur trafikarbetet förändras. Underlaget gör det också möjligt att beräkna 
hastighetsindex mellan jämförbara perioder på det statliga vägnätet. Sedan 2005 har mätningarna visat på 
trendmässigt minskade hastigheter, men resultat från 2014 pekar mot att trenden med minskade hastigheter 
inte fortsatt.  
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I den moped och mc-strategi Trafikverket i samverkan med övriga aktörer tagit fram har andel motorcyklar 
över gällande hastighetsgräns lyfts fram som ett av de viktigaste åtgärdsområdena. Trafikverket har under 
2014 genomfört mätningar av motorcyklars hastighet, för att utvecklingen ska kunna följas.  
 
Inom ramen för strategin för den aktörsgemensamma strategin för säkrare cykling har bland annat en 
inriktning för FOI tagits fram. Ett av målen är att utveckla en modell för säker cykling som baseras på 
biomekaniska belastningsgränser, strategier för skydd samt kriterier och standardnivåer för vägytans och 
vägmiljöns utformning. En stor andel av alla cykelolyckor beror på skötseln av infrastrukturen. Under året 
har en översyn av drift- och underhållsstandard för cykelbanor påbörjats. Ett utvecklingsarbete för ökad 
säkerhet för cykeltrafik vid vägarbete har också startat under året.  
 
Trafikverket har under året medverkat i starten av ett projekt för ökad säkerhet vid järnvägsstationer. 
Projektet ska ledas av konsulter, med medverkande från Trafikverket, Boverket med flera. 

 
Under året publicerades en rapport som sammanställer och analyserar statistik för trafikolyckor vid 
vägarbeten. Speciellt fokus ligger på olyckor som inträffat på kommunala vägar och gator för att belysa 
skillnaden mellan väghållare. Rapporten bygger på vägtrafikolyckor som rapporterades in av polisen och av 
akutsjukvården i olycksdatabasen STRADA.  
 
I nationell plan år 2014 – 2025 ges en inriktning för en fortsatt systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas standard. Trafikverket har under 2014 bedrivit projektet Regionala 
hastighetsanalyser i syfte att justera hastighetsgränserna för att uppnå ett säkert och effektivt 
transportsystem. Arbetet sker i samverkan med regionala aktörer och kommer att fortsätta under 2015.  
 
Genom medverkan och kunskapsbidrag i EuroNCAP driver Trafikverket på en utveckling där 
fordonsindustrin tar ansvar för att producera och sälja allt säkrare bilar. En rad olika problem i trafiken, 
såsom till exempel onykterhet, distraktion och överträdelser av hastighetsgränser bedöms kunna åtgärdas 
genom att fordonen i större utsträckning stödjer föraren i att agera ”rätt” i trafiken.  
 
Under året har Trafikverket även medverkat i forskningsprojekt kring säkra fordon i samarbete med 
fordonsindustrin. Arbetet har handlat om att ta fram modeller för att kunna förutsäga säkerhetsvinster i 
implementeringen av olika säkerhetssystem, samt att ge underlag för att svara på ett regeringsuppdrag med 
syfte att undersöka trafiksäkerhetspotentialen av införandet av eCall på personbilar.  
 
Trafikverket tillhandahåller expertkunskap kring smart teknik för att förhindra onykter körning, samt bidrar 
i standardiseringsarbetet (CENELEC BTT 116-2) beträffande alkolås inom Europa. Trafikverket ingår också i 
en referensgrupp när det gäller utvecklingen av nästa generations passiva alkolås i DADSS, Driver Alcohol 
Detection System for Safety, USA. Inom projektet Drive Me kommer stödsystem för nykter trafik att 
användas i samtliga fordon som ska ingå i projektet (100 st).  
 
Don’t drink & drive är information som riktar sig till ungdomar. Trafikverket tillhandahåller material och 
metoder som andra (främst högstadie-, gymnasie- och trafikskolor) kan använda i dialog med ungdomarna. 
Konceptet DDD bedöms nå ut till minst 200 000 ungdomar årligen genom att deras lärare har använt 
materialet på något sätt i undervisningen. Trafikverket har lämnat remissvar beträffande 
Socialdepartementets ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) samt deltagit i Statskontorets 
utvärdering av ANDT-strategin. 
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Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram nationella rekommendationer för Smadit (Samverkan 
mot alkohol och droger i trafiken) och för hur verksamheten kan följas upp och utvärderas. Smadit innebär 
att misstänkta ratt- och sjöfyllerister så snabbt som möjligt ska få möjlighet att komma i kontakt med 
socialtjänst och/eller beroendevård. Det övergripande målet med arbetet är att minska antalet återfall i 
rattfylleri. Utredningen har genomförts i samarbete med Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen, 
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen och Kriminalvården. Rapporten föreslog bland 
annat att Polismyndigheten ges i uppdrag att vara sammankallande för samverkan enligt Smadit-metoden. 
 
ISO har utvecklat en ledningssystemstandard med fokus på trafiksäkerhet. Standarden ger organisationer 
stöd för att systematiskt arbeta med trafiksäkerhetsdimensionen i sin verksamhet. Under året har 
bedömningar gjorts av hur kraven enligt standarden förhåller sig till nuvarande ledningssystem inom 
Trafikverket.  
 
Under perioden juli 2013 till juli 2014 har Trafikverket bedrivit ett arbete kallat Säkerhetsåret. Syftet är att 
förbättra säkerhetskulturen i organisationen, och berör alla verksamhetsområden inom Trafikverket.  
 
Trafikverket administrerar ansökningar för att stödja projekt genom medel från Skyltfonden. Pengarna till 
fonden kommer från avgifter för de personliga registreringsskyltar som Transportstyrelsen tillhandahåller. 
Trafikverkets administration och uppföljning av projekten finansieras via anslag för övriga insatser för 
effektivisering av transportsystemet. Under 2014 har medel främst tilldelats projekt som ökar oskyddade 
trafikanters säkerhet. 
 

8.2 Miljö och hälsa 

Utöver samverkan används anslagsposten ”övriga insatser för effektivisering av transportsystemet”  för att ta 
fram kunskapsunderlag. Generellt innebär det att genomföra regeringsuppdrag och hantera remisser, 
bedöma tillstånd och behov av styrmedel och föreslå åtgärder för att transportsektorn ska bidra till 
miljökvalitetsmålen. Även expertstöd i olika frågor internt men också externt gentemot offentliga aktörer, 
näringsliv och kundärenden från enskilda medborgare ingår.  
 
Klimat och energi 
Trafikverket förser regeringskansliet och flera andra aktörer med kunskaps- och faktaunderlag för 
beslutsfattande. Trafikverket arbetar tillsammans med regeringskansliet och EU-kommissionen inom 
området fordon och bränslen. Inom EU har Sverige en relativt låg röstmängd vilket betyder att den största 
chansen till påverkan finns genom att arbeta inom EU-kommissionen. Trafikverket har under året deltagit i 
ett flertal arbetsmöten och leder dessutom arbetsgruppen under expertgruppen för emissioner från 
arbetsmaskiner (GEME WG) som assisterar kommissionen i revideringen av 97/68/EG.  
 
Ny kunskap om emissionssamband implementeras succesivt i de modeller som Trafikverket använder som 
underlag för Sveriges klimatrapportering (enligt fo 2005:626). För vägtrafiken använder Trafikverket 
modellen HBEFA som utvecklas internationellt i ett Europeiskt samarbete. De svenska parterna bidrar med 
att hålla modellen uppdaterad med data som beskriver den svenska fordonsflottan och vägtrafiken.  
 
Projekt och kunskapsinsamling har även inom området arbetsmaskiner resulterat i en mängd data. Datat har 
nyttjats för att uppdatera emissionsmodellen för nationella utsläpp (inklusive bränsleförbrukning) från 
arbetsmaskiner. Osäkerheten i data har minskats samtidigt som modellens omfattning ökat. 
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Trafikverket medverkar i FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation). Inom programmet för energi 
och miljö har Trafikverket medverkat i den nya färdplanen. Färdplanen konkretiserar vad som behöver göras 
för att nå programmets övergripande mål fram till 2030.  
 
I augusti redovisade Trafikverket regeringsuppdraget om för införande av tyngre fordonståg på det allmänna 
vägnätet. Bakgrunden till uppdraget är forskningsprogrammet High Capacity Transport som startades på 
Trafikverkets initiativ 2011 och som visat på effektiviseringar och minskade koldioxidutsläpp. Trafikverket 
föreslog i regeringsuppdraget att tyngre och på sikt även längre fordon bör tillåtas på delar av vägnätet. 
Förslaget har under hösten remissbehandlats och ligger nu hos regeringen för fortsatt behandling.  
 
Trafikverket har deltagit vid en rad seminarier och sammankomster kring begränsad klimatpåverkan, 
förnybara drivmedel, energieffektivitet och sparsam körning. Trafikverket har även föreläst på universitet 
samt genomfört interna utbildningar. Flertalet konferenser har varit efterspel från utredningen om fossilfri 
fordonstrafik. Trafikverket har även deltagit i den internationella konferensen Transport Research Arena 
med bidrag inom klimat och energiområdet. 
 
Luftkvalitet 
Trafikens luftföroreningar bidrar till betydande hälsoeffekter och till att Sverige inte klarar lagstadgade 
miljökvalitetsnormer. Den nationella luftkvalitetsmodellen SIMAIR, som Trafikverket förvaltar och utvecklar 
tillsammans med SMHI, är ett kostnadseffektivt verktyg för att kunna beräkna luftkvalitet över större 
områden och för att kunna göra prognoser över halternas utveckling. Trafikverket har genom mätningar i 
trafikmiljöer bidragit till underlag för verifiering av beräkningsmodellen. Under året har SMHI på 
Trafikverkets uppdrag beräknat halterna och exponeringen längs det statliga vägnätet. 
 
För att styra planarbetet så att hänsyn tas till miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet och till 
miljökvalitetsmålen för frisk luft har en ny riktlinje tagits fram. 
 
Trafikverket har arbetat vidare med regeringsuppdraget om att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och 
miljömässigt hållbara däcksval. Inriktningen är samverkan med aktörer för att minska användningen av 
dubbdäck i områden med höga partikelhalter. I samverkan med Statens vegvesen i Norge har en studie 
genomförts i VTIs provvägsmaskin med fokus på partikelgenerering från olika sorters dubbdäck i syfte att 
analysera skillnaderna mellan olika regelverk. Tillsammans med däckbranschen har andel dubbdäck och 
dubbfria vinterdäck av nordisk respektive europeisk typ undersökts på fordon i 18 orter från norr till söder. 
 
Trafikverket har deltagit i referensgrupper, seminarier och konferenser för att inhämta och sprida kunskap 
om emissioner, luftföroreningar, åtgärder och effekter. Trafikverket har bidragit med kunskapsunderlag till 
olika myndigheter och organisationer, exempelvis till Naturvårdsverkets framtagande av en svensk strategi 
för luftvårdspolitik inom EU och till Transportstyrelsens arbete om fordonsemissioner i kallt klimat. 
Trafikverket har med tillsammans med VTI och IVL, Svenska Miljöinstitutet tagit fram generella 
emissionsfaktorer för olika fordonskategorier och bränslen som används i många sammanhang där 
beräkningar av trafikens utsläpp behöver göras.  
 
Buller och vibrationer (Omgivningsbullerdirektivet) 
Buller och vibrationer från trafik bidrar till ohälsa och även under 2014 har bullerfrågan varit mycket aktuell 
på den politiska agendan. Frågan har uppmärksammats som ett hinder för förtätning av bebyggelse, och 
samtidigt påvisar fler och fler vetenskapliga undersökningar att frihet från buller och vibrationer är viktigt 
för hälsa och välbefinnande.  
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Till följd av bullersamordningsutredningen beslutade riksdagen i juni 2014 om ändringar i plan- och 
bygglagen och i miljöbalken kopplat till buller och bostadsbyggande. Därefter presenterade regeringen ett 
förslag till förordning om trafikbuller. Trafikverket har bistått näringsdepartementet med synpunkter och 
underlag samt lämnat yttrande i samband med regeringens remiss av förslaget till förordning. Trafikverket 
har genomfört informationsinsatser och förberett förändrade riktlinjer, rutiner och råd kopplat till 
förändringarna i lagstiftningen och planerad förordning.  
 
Naturvårdsverket har ett utpekat ansvar för att samordna myndigheternas arbete avseende 
omgivningsbuller. Syftet med samordningen är att identifiera och beskriva målkonflikter samt att om möjligt 
lösa dessa. Trafikverket har under året deltagit i arbetet med att ta fram en gemensam vägledning främst 
gällande buller och vibrationer från väg- och spårtrafik.  
 
Trafikverket har även medverkat i arbetet med utveckling av bullerberäkningsmetoder. Arbetet har 
aktualiserats i samband med omröstning om en för EU gemensam beräkningsmetod. EU-kommissionen 
beslutade sommaren 2014 att den gemensamma beräkningsmetoden Cnossos-EU från och med 31 december 
2018 är obligatorisk att använda för strategiska bullerkartläggningar enligt omgivningsbullerdirektivet.  
 
Den gemensamma beräkningsmetoden för strategiska kartläggningar ger inte tillräcklig noggrannhet för 
detaljerade utredningar kopplat till svenska mått och riktvärden för buller, därför har ett parallellt 
utvecklingsarbete med beräkningsmetoden Nord 2000 bedrivits. Behovet av bullerberäkningsmetod för 
höghastighetståg har uppmärksammats och under året har ett utvecklingsarbete skett efter samråd med 
Naturvårdsverket. 
 
En uppdatering av EU:s lagstiftning gällande bullerkrav för nya bilar, lastbilar och bussar beslutades av EU 
våren 2014. Bullerminskningen från nya bilar varierar mellan olika fordonskategorier och beräknas uppgå till 
0-3 dBA fram till år 2029. De uppdaterade fordonskraven kommer att ha stor betydelse för Trafikverkets 
möjligheter att uppnå bullermålsättningar och kommer även att ha stor betydelse för fordonsindustrin. 
Trafikverkets beräkningar påvisar stora samhällsekonomiska vinster med att reducera buller vid källan 
jämfört med andra skyddsåtgärder i samhället.  
 
Det finns stora brister i kunskaper om såväl omfattningen av störningar från vibrationer från trafik som 
spridningssamband och tekniska möjligheter att vidta åtgärder. Trafikverket har under 2014 tagit fram en 
rapport som redovisar vid vilka vibrationshastigheter som effekterna för de boende är ungefär likvärdiga som 
motsvarande ljudtrycksnivå (bullernivå). Effekterna är i detta sammanhang självrapporterad störning eller 
sömnstörning i tvärsnittsstudier och olika påverkan på sömnkvalitet uppmätt i fält eller i sömnlaboratorium.  
 

8.3 Tillgänglighet  

(I detta avsnitt redovisas även exempel på kunskapsunderlag etc. som rör samhällsplanering, och således kan 
ha bäring även mot trafiksäkerhet, miljö och hälsa.)  
 
Under året har arbetet med kunskapsstöd och riktlinjer för järnvägsstationer fortgått. Området är komplext 
och berör flera delar av Trafikverkets verksamhetsområden och många andra aktörer. Behovet av och 
efterfrågan på expertstöd är stort, såväl internt som externt. Frågorna rör bland annat krav på utformning, 
trafikinformation, ansvarsgränser med mera.  
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Arbetet med ett profilprogram för stationer har påbörjats under 2014. Profilprogrammet ska ange hur 
utrustning och anläggningsdelar på de delar av stationen som Trafikverket ansvarar för ska utformas och 
dimensioneras. Detta ger förutsättningar för mer enhetliga och ändamålsenligt utformade stationer. 
Trafikverket har även arbetat med interna riktlinjer för hur ägarskap, förvaltningsansvar och kostnader för 
anläggningar och utrustning bör fördelas mellan olika parter inom vårt ansvarsområde på stationer, det vill 
säga i huvudsak plattformar och plattformsförbindelser och den utrustning som finns på dessa.  
 
Trafikverket modell för att bedöma risk och otrygghet vid busshållplatser på landsbygd har börjat revideras 
under 2014.  
 
Trafikverket har tillsammans med SKL tagit fram idéskriften Snabba cykelstråk – Idéer och inspiration. Den 
ska ge alla som arbetar med cykelvägar inspiration och råd. Innehållet visar bland annat exempel på snabba 
cykelstråk i Sverige och övriga Europa. Här finns också information om hur snabba cykelstråk blir 
trafiksäkra, framkomliga, attraktiva och trygga. Under året har även en revidering av kunskapsdokument om 
cykel påbörjats. 
 
Vart tredje år genomför Trafikverket en nationell undersökning av barns resor till skolan (den senaste 2012). 
Under 2014 har en motsvarande undersökning av barns fritidsresor genomförts. Analyser med utgångspunkt 
från underlaget kommer att göras under 2015.  
 
Utvecklade biljett- och betallösningar i kollektivtrafiken är en prioriterad fråga för branschen. Trafikverket 
följer arbetet och har deltagit med expertstöd, bland annat i den utredning som näringsdepartementet 
genomfört om information, bokning och biljettförsäljning av kollektivtrafikresor.  
 
Trafikverkets Depåråd har tidigare genomfört en kartläggningen som ger en samlad bild av de utmaningar 
som är mest angelägna att hantera inom depåområdet. Mot bakgrund av bland annat denna kartläggning 
bedriver Trafikverket ett arbete för att tydligare precisera gränssnitten mellan järnvägens sidosystem och 
huvudsystem. Detta innefattar att definiera vilka tjänster som Trafikverket ska erbjuda och i vilken 
omfattning, i relation till de tjänster som sidosystemets aktörer förväntas tillhandahålla och ansvara för. Ett 
exempel rör användningen samt behov och brister kopplat till bangårdar. Ett annat exempel rör 
tåguppställning och de tjänster som kan eller får bedrivas på statens spåranläggning i samband med detta. 
Arbetet drivs i ett program med ett antal delprojekt, och genomförs i dialog med marknadens aktörer. 
Arbetet har resulterat i ett flertal rapporter, bland annat en kartläggning över platser där fordonsservice och 
fordonsunderhåll utförs i samband med uppställning på Trafikverkets uppställningsspår.  
 
Kunskap om behoven bland de som nyttjar transportsystemet är en förutsättning för att identifiera och 
prioritera åtgärder. Studien Godsets hela resa är exempel på kunskapshöjande åtgärd där behov bland 
företag som fraktar varor och nyttjar kombitransporter i södra Sverige undersökts. Åtgärder enligt den 
handlingsplan som studien resulterade i har genomförts under året. Ansatsen har visat sig framgångsrik och 
kommer att tillämpas på andra platser. 
 
Under året har Trafikverket inventerat lastplatser. Syftet är bland annat att kartlägga nyttjandet och 
behovet av dessa funktioner, för att på sikt kunna effektivisera Trafikverkets tillhandahållande. 
Inventeringen kommer att slutföras under 2015. Under året har även arbetet med en riktlinje för 
Trafikverkets tillhandahållande av lastplatser påbörjats. 
 
I både nationella och regionala planerna finns utpekade stråk och noder. För att kunna göra prioriteringar 
behöver såväl Trafikverket som regioner, kommuner och näringsliv bättre faktaunderlag. Kartläggningar 
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genomförs i syfte att öka kunskapen om regionala godstransporter och yrkestrafik för att möjliggöra bättre 
planering av trafiken och transportsystemet. Regionala godsflödesstudier finns framtagna för Trafikverkets 
regioner Stockholm, Öst och Väst. Under året har godsflödesanalyser påbörjats i region Nord och Mitt. 
Studierna tas fram i samverkan med regionförbund/län och resultaten bedöms i dialog med representanter 
för näringslivet.  
 
En kartläggning av flaskhalsar och andra brister eller behov i viktiga godstransportnoder, såsom hamnar 
och terminaler, har gjorts under året. Underlaget är ett internt kunskapsunderlag och ska färdigställas 
under 2015.   
 
Trafikverket medverkar i ett flertal projekt eller samarbeten som rör citylogistik. Under året har arbetet 
med en strategi för hur Trafikverket fortsatt ska arbeta med citylogistik påbörjats. Strategin ska tydliggöra 
förhållningssätt och prioriteringar inom området.  
 
I dagsläget måste alla transporter på järnväg som kräver specialtillstånd hanteras med särskild 
handläggning för både transportvillkor och transporttillstånd. Genom att införa UIC-normen 596-6 kan 
hanteringen förenklas, vilket väntas ge väsentliga fördelar för såväl järnvägsföretag som Trafikverket. 
Under 2014 har förberedelser för att införa UIC 596-6 genomförts, inventering av spårnätet har skett med 
syfte att identifiera behov av inmätningar av fria rummet. 
 
ITS-lösningar kan förbättra såväl framkomligheten som säkerheten i trafiken. Trafikverket och 
Transportstyrelsen fick i september 2013 i uppdrag att revidera den nationella strategin och 
handlingsplanen för användningen av intelligenta transportsystem. Trafikverket har samordnat uppdraget 
och ansvarat för redovisningen av uppdraget till Regeringskansliet. I maj arrangerade Trafikverket och 
Transportstyrelsen ett seminarium i samband med avrapporteringen av uppdraget. Flertalet av de 
aktiviteter som föreslås i handlingsplanen har Trafikverket som ägare, men genomförandet förutsätter ett 
nära samarbete med övriga myndigheter, organisationer och företag. Ett arbete för att implementera 
handlingsplanen i Trafikverkets verksamhet har påbörjats.  

 
Under året har Trafikverket fortsatt bidragit med expertstöd i arbetet med så kallade delegerade akter enligt 
ITS-direktivet. ITS-direktivet syftar till ett samordnat och enhetligt införande och användning av ITS-
tillämpningar och tjänster på vägtransportområdet inom EU. De områden inom vilka kommissionen har 
rätt att anta specifikationer som delegerade akter innefattar bland annat multimodala resedata, säker 
parkering, vägsäkerhetsrelaterad information med mera.  
 
Införandet av EU-förordningarna Telematic Applications för Freight, TAF (EU 62/2006) och Telematic 
Applications för Passenger services, TAP (EU 454/2011), dvs harmoniserat och standardiserat 
informationsutbyte mellan infrastrukturförvaltare och tågoperatörer (terminaler, hamnar m fl), påverkar i 
olika omfattning flera verksamhetsområden samt IT-funktionerna inom Trafikverket. Tjänster, processer, 
arbetssätt, information och IT-stöd inom verksamheterna kan komma att påverkas. Under året har 
underlag till Trafikverkets införandestrategi för TAF och TAP tagits fram. Samordning krävs med andra 
myndigheter samt med sektorn inom landet och inom EU.  

 
Geografisk information om vägar och järnvägar är central för Trafikverkets egen verksamhet och nödvändig 
vid planering, projektering, dimensionering av drift- och underhållsinsatser med mera. Väg- och 
järnvägsdata tillgängliggörs också för bredare användning, vilket gör det möjligt för andra aktörer att 
utveckla tjänster, exempelvis kart- och navigeringstjänster.  
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Trafik för en attraktiv stad (Trast) är en handbok som syftar till att stödja planerare och beslutsfattare i 
arbetet med stadens trafikfrågor. Sedan den senaste utgåvan publicerades har ett flertal 
fördjupningsdokument tagits fram. Trafikverket tillsammans med SKL, Boverket och ett antal enskilda 
kommuner genomför nu en revidering av Trast, och 2015 kommer en ny utgåva att vara färdigställd. Under 
året publicerades en broschyr som kortfattat beskriver Trast.  
 
Exempelbanken är en databas med exempel kopplade till verksamhetsområdet vägplanering, 
vägprojektering samt väg- och gatuutformning. Exempelbanken riktar sig till alla väghållningsmyndigheter 
och är tänkt att fungera som en kunskapsbank där information både kan lämnas och hämtas. Exemplen 
kompletterar utgivna handböcker och regelverk genom att ge uppslag på hur arbeten kan läggas upp och 
presenteras. Databasen förvaltas och utvecklas av Trafikverket.  
 
I samarbete med bland andra Luftfartsverket och Svensk Vindenergi har Trafikverket tagit fram en modell 
för bedömning av höga objekt i närheten av civila flygplatser. Syftet är att med bibehållen flygsäkerhet och 
tillgänglighet till flygplatser möjliggöra högre vindkraftverk än vad som är möjligt idag. Modellen kan 
möjliggöra framtida mer miljövänliga procedurer för inflygning och landning.  
 
Trafikverket har tidigare tagit fram en handbok för hur man kan arbeta med mobility management i 
byggskedet. Revideringar av handboken har genomförts under året. 
 
Trafikverket har medverkan som expertmyndighet i regeringens riksintresseutredningen som bedrivits 
under året.  
 
Kunskap om mobility management kommer bland annat via det europeiska nätverket Epomm (European 
Platform on Mobility Management), där Trafikverket är Sveriges representant. I Sverige har nätverket 
Swepomm etablerats i syfte att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. 
Energimyndigheten och SKL är finansiärer och Trafikverket deltar i sin roll som representant i Epomm.  
 
Trafikverket bidrar också i EU-projektet Endurance, som initierades 2013 och ska bedrivas i tre år. 
Projektet syftar till att utveckla och stödja så kallade Sustainable Urban Mobility Plans. Trafikverket 
medverkar även i det internationella arbetet för att utforma indikatorer för hållbara och smarta städer.  
 
Sedan 2011 har Trafikverket arbetat med projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. Projektet har 
etablerat samarbeten med ett antal utvalda myndigheter som bland annat utvecklar rutiner för att 
medarbetarna i en större omfattning ska kunna genomföra resfria möten. Projektet tar även fram 
gemensamt stöd, exempelvis lathundar, indikatorer för uppföljning och underlag för upphandling. En 
större, öppen konferens genomfördes i november, som en kombination av fysiskt och resfritt möte. REMM 
har under 2014 även samlat in och sammanställt resultat från myndigheterna samt planerat för hur 
erfarenheterna kan föras över till andra, exempelvis på kommunal och regional nivå och till myndigheter 
utöver de 20 som ingår i REMM-nätverket. Trafikverket har fått uppdrag att under 2015 upprätthålla det 
myndighetsnätverk som etablerats i projektet.  
 
Trafikverket har tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Tillväxtverket fått 
regeringens uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar 
stadsutveckling. Syftet är att öka kontakten mellan aktörer inom olika sektorer och nivåer, samt att fungera 
som processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med hållbar stadsutveckling. Den 
samverkan som uppdraget lägger grund till kan förväntas bidra till att frågor inom Trafikverkets 
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ansvarsområde som rör stadsutveckling bättre integreras med övrig samhällsplanering. Årliga rapporter 
över verksamheten ska redovisas till regeringskansliet senast den 31 januari med start från och med 2015.  

 
Effektiva resor och transporter är en viktig förutsättning för regional tillväxt. Trafikverket har regeringens 
uppdrag att ta fram en strategi för medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Arbete med uppdraget, som 
ska redovisas i mars 2015, har bedrivits under året.  
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9 Verksamhetens kostnader och nyttor 

9.1 Kostnader för verksamheten 2014 

Den ekonomiska redovisningen har gjorts utifrån kategoriindelningen och avser utfall för verksamhetsåret 
2014. Kostnadernas fördelning på de olika kategorierna grundar sig på uppgifter i Trafikverkets 
ekonomisystem. 
 
Gränserna mellan de kategorier som omfattas av redovisningen är inte entydig. Medverkan i 
samhällsplaneringens tidiga skeden ökar förutsättningarna för effektiva godstransporter och personresor 
liksom möjligheterna att ta hänsyn till trafiksäkerhet, miljö och hälsa. De samverkansåtgärder Trafikverket 
genomför har ofta bäring på såväl effektiva personresor och godstransporter som trafiksäkerhet och miljö 
och hälsa. Kunskapsunderlag produceras i vissa fall i samverkan med andra aktörer. De redovisade 
kostnadsuppgifterna är därför inte exakta.  
 
Det ekonomiska utfallet 2014 för de kategorier som valts för denna redovisning framgår av  
bilderna nedan.  
 

 
Tabell 2. Kostnad per kategori 2014, mkr.  

 
 
Verksamhetens ökade fokus på samverkan i tidiga skeden speglas av det relativt höga andel av 
verksamhetsvolymen som 2014 utgjordes av åtgärder inom kategorin Samhällsplanering. Cirka 61 mkr, eller 
37 procent av den totala volymen räknas till Samhällsplanering.  
 
Den sammantagna volymen för den samverkan med andra aktörer som Trafikverket var delaktig i– för 
effektiva personresor och godstransporter samt inom trafiksäkerhet, miljö och hälsa – uppgick 2014 till cirka 
44 mkr, eller 25 procent.  

 
En stor andel av medel från anslagen används för att utveckla och förvalta kunskap, modeller, metoder, 
samordna verksamheten internt med mera. Den sammantagna volymen av verksamhet inom kategorin 
Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm uppgick 2014 till cirka 63 mkr, eller 38 
procent.  
 

Kategori
Kostnad 

2014 mkr

Samhällsplanering 61

Samverkan för effektiva personresor 10

Samverkan för effektiva godstransporter 10

Samverkan inom trafiksäkerhet 13

Samverkan inom miljö och hälsa 11

Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm 63

Totalt 168
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Diagram 1. Fördelning av kostnader per kategori 2014.  

 
 
I tabellen nedan redovisas den myndighetsinterna kostnaden respektive medel som betalats ut till annan. Till 
den myndighetsintern kostnaden räknas även de konsulter som anlitats för uppdrag inom verksamheten.  
 
 

 
Tabell 3. Totala kostnader samt kostnader för myndighetsintern verksamhet respektive utbetalningar till annan 2014 
per kategori, mkr.  
*Utbetalningar till annan inom kategorin "Samverkan inom trafiksäkerhet" avser kostnader för medverkan i Euro 
NCAP. Detta samarbete innefattar även produktion av kunskapsunderlag. 

 

9.2 Bedömning av nytta i förhållande till kostnad 

Trafikverket bedömer att de åtgärder som finansieras med anslagsposten ”övriga insatser för effektivisering 
av transportsystemet” på ett effektivt sätt bidrar till transportpolitikens mål. Nyttan av de åtgärder som 
genomförs bedöms överstiga dess kostnader.  
 
I rollen som infrastrukturförvaltare bidrar Trafikverket till såväl målet om ökad tillgänglighet som till 
hänsynsmålen. Målen kan dock inte enbart nås genom förbättringar eller utbyggnader av infrastrukturen. Att 
uppnå samhällets mål med infrastrukturåtgärder är i allmänhet mycket dyrt, och inte alltid det mest 
effektiva. Andra åtgärder – ofta sådana som andra aktörer än Trafikverket förfogar över – är också 
nödvändiga. Samarbete med dem som har förutsättningarna att effektivt lösa problemen kan därför ge 
betydligt mer kostnadseffektiva lösningar. Detta förhållande manifesteras också genom den så kallade 
fyrstegsprincipen, som tillämpas för att på det mest kostnadseffektiva sättet hantera de problem som 

Totalt

mkr mkr % mkr %

61 61 100 0,0 0

10 9 93 0,7 7

10 10 100 0,1 1

13 11 81 2,4 19

11 11 97 0,3 3

63 63 99 0,5 1

168 164 98 4,0 2

Kunskapsunderlag, modeller, regeringsuppdrag, remisser mm

Totalt

Kategori
Myndighetsinternt Utbetalning till annan

Samhällsplanering

Samverkan för effektiva personresor

Samverkan för effektiva godstransporter

Samverkan inom trafiksäkerhet (*)

Samverkan inom miljö och hälsa
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identifieras och därmed på ett effektivt sätt bidra till målen. Det gäller både för målen om ökad tillgänglighet 
och målen om förbättrad trafiksäkerhet, miljö och hälsa.  
 
De enskilda åtgärder som finansieras med dessa anslag – såväl kunskapsunderlag som samverkan med 
aktörer – utgör delar av ett långsiktigt förutsättningsskapande arbete. Verksamheten bidrar till samsyn och 
gemensam förståelse kring behov, prioriteringar och fördelning av roller och ansvar. Åtgärderna ger 
förutsättningar för beslut om en effektiv verksamhet inom respektive aktörs ansvarsområde, vilket 
sammantaget leder till en förbättrad användning av transportsystemet. Det innebär också att ett enskilt års 
åtgärder och kostnader inte kan bedömas utifrån ett enskilt års resultat, den samlade nyttan utgörs av de 
samlade effekter som åtgärderna genererar under en längre tidsperiod. 
 
Enskilda insatser ger i många fall förutsättningar för bidrag till flera av de transportpolitiska målen 
samtidigt. Det gäller inte minst de förutsättningskapande dialoger med kommuner, regionala organ, 
näringsliv med flera som sker i tidiga skeden. 
 
 

 
 
Eftersom åtgärderna inte sällan handlar om förändringar i hela transportsystemet kan verkningsgraden bli 
hög när åtgärderna når sin fulla effekt. Åtgärder inom ramen för denna verksamhet genomförs dock även på 
enskilda platser eller sträckor, ofta samordnat med och som komplement till om- eller nybyggnader i 
transportsystemet. Åtgärderna kan därför ge synergier och bidrar till att upprätthålla eller förbättra 
transportsystemets funktionalitet, såväl i form av bestående resultat, som under om- eller 
nybyggnadsperioder.  
 
Verksamheten är i huvudsak förutsättningsskapande. Ett generellt problem är att kunskapen om samband 
mellan insatser som skapar förutsättningar och faktiska effekter i termer av kvantitativa mått på 
tillgänglighet etcetera är bristfällig. Chalmers, KTH och LTH har på uppdrag av Trafikverket tagit fram en 
studie kring effektsamband från olika typer av samhällsplaneringsåtgärder. Studien visar att det är svårt att 
isolera effektsamband för enskilda åtgärder. Samhällsplaneringen kan påverka lokalisering och utformning, 
vilket i sin tur påverkar transportbehov, resmönster och samspelet mellan olika transportslag som i sin tur 
påverkar de efterfrågade konsekvenserna för tillgänglighet, trafiksäkerhet, energieffektivitet, CO2-utsläpp 
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med mera. Det handlar alltså om en lång kedja från offentliga beslut i planer och strategier till byggd miljö 
med vissa egenskaper, och till effekter som kan studeras och mätas. Fallstudier visar emellertid att 
lokalisering och utformning måste stödjas med kompletterande åtgärder för att uppnå tillgänglighet med 
mera. Det är således i kombination som åtgärderna kan konstateras ha effekt.  
 
Samhällsplanering: Trafikverket har fortsatt intensifierat arbetet samhällsplaneringens tidiga skeden. 
Inriktningen lägger grunden för verksamhet med hög utväxling i termer av bidrag till transportpolitikens 
mål. Gemensamt med övriga aktörer identifierar Trafikverket vilka samarbetsområden, behov, problem eller 
brister som utifrån den pågående samhällsutveckling ska prioriteras. I samverkan identifieras de mest 
effektiva åtgärderna utifrån fyrstegsprincipens samtliga steg oavsett vilket trafikslag som berörs och oavsett 
ansvar för genomförandet. Breda överenskommelser blir gemensam utgångspunkt i integrationen av trafik- 
och bebyggelseplaneringen och åtgärdsvalsstudier lägger grunden för effektiva prioriteringar. Under året har 
flera åtgärdsvalsstudier resulterat i förslag till lösningar med flera steg 1- och 2-åtgärder, som alternativ eller 
komplement till kostsamma ny- eller ombyggnader. Cirka 61 mkr av Trafikverkets anslag för övriga insatser 
för effektiviseringar användes under året inom ramen för samhällsplaneringen. 
 
Samverkan: En nära samverkan mellan Trafikverket och andra myndigheter, organisationer, kommuner, 
regioner, kollektivtrafikmyndigheter, näringsliv etcetera ger förutsättningarna för ett mer resurseffektivt och 
hållbart resultat, såväl ekonomiskt som miljömässigt. När målet är att lösa transportproblem till så låg 
kostnad som möjligt kan samverkande åtgärder, ofta med olika huvudmän, utgöra den mest resurseffektiva 
lösningen. Mindre åtgärder kan dessutom vara nyckeln till större åtgärders potential. Samverkan – med 
Trafikverket som en part – lägger därför ofta grunden till en optimal resursanvändning utifrån 
fyrstegsprincipens metoder, där finansiering kan ske i förhållande till vilken nytta åtgärden bedöms få. Cirka 
44 mkr av Trafikverkets ramar för anslagen användes under 2014 till samverkan med andra aktörer på 
regional, nationell och internationell nivå i syfte att uppnå effektivare personresor och godstransporter och 
större bidrag till målen för miljö och hälsa samt trafiksäkerhet. Samverkan bidrar till att ge Trafikverket och 
andra aktörer kunskap, stöd och drivkraft att agera och prioritera insatser som ger transportpolitisk 
måluppfyllelse samt att uppnå synergier och högre nytta vid genomförande av åtgärder.  
 
Trafikverket är en efterfrågad och nödvändig part i det samverkansarbete som sker i syfte att öka 
personresornas effektivitet. Omvärlden är i snabb förändring, liksom utvecklingen inom transportsektorn. 
Det märks inte minst inom marknaden för kollektivtrafik. Samverkan bidrar till samsyn kring behov, 
prioriteringar och respektive aktörs roller och ansvar.  
 
Näringslivet, med en i många fall ganska kort tidshorisont, vill se snabba resultat. Trafikverket måste därför 
vara lyhörd för förändringar som kan påverka behovet av infrastruktur långsiktigt, och i det korta 
perspektivet finna lösningar som utnyttjar befintlig infrastruktur på bästa sätt. Nya lösningar måste snabbt 
förmedlas till näringslivet och det är viktigt med en strukturerad dialog. Nyttan av detta arbete kan ses i 
branschens vilja att delta i samarbeten och i de försök till nya transportupplägg som genomförs. 
 
Både trafiken och byggande och drift av infrastrukturen har stor miljöpåverkan, inte minst klimat och buller. 
Den samverkan som Trafikverket medverkar i lägger grunden för ett effektivt klimatarbete där myndigheter 
och andra aktörer samordnar sina verksamheter och åtgärder. Motsvarande gäller samverkansåtgärder inom 
de övriga områden som rör miljö och hälsa. Frågorna är ofta komplexa och hänger ihop med 
samhällsutvecklingen i stort. Många aktörer är berörda, och samverkan är ett av verktygen för att få till stånd 
samordning och därmed god utväxling av den egna organisationens insatser.  
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Trafiksäkerhetsarbetet på väg har haft stor framgång i Sverige. Målstyrningen och genomförande av åtgärder 
inom trafiksäkerhetsområdet har sin grund i de gemensamma prioriteringar som tas fram i samverkan 
mellan sektorns aktörer i Sverige. Påverkan på inriktning och prioriteringar sker också i internationella fora. 
Resultaten märks bland annat i form av krav på säkrare fordon.  
 
Kunskapsunderlag mm: Den kunskap som tas fram av Trafikverket är i hög grad en drivande kraft 
bakom den utveckling som sker inom transportområdet, både nationellt och internationellt. Cirka 63 mkr av 
anslaget användes till att ta fram kunskap, utveckla modeller och metoder, genomföra utredningar, svara på 
remisser med mera. En stor del av den kunskap om som tas fram om trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö och 
hälsa finansieras med denna anslagspost. Kunskapen inom respektive område är en förutsättning för att 
samverkan ska kunna ske, för att skapa samsyn och en gemensam bild över förutsättningar, problem och 
behov i transportsystemet och för att ge underlag för andra aktörer att fatta beslut om åtgärder och satsa 
ekonomiska resurser. Den kunskap som genereras och förvaltas är också den nödvändiga grunden för att 
Trafikverket själv ska kunna genomföra åtgärder inom investering, underhåll och trafikledning på ett 
kostnadseffektivt sätt med hög transportpolitisk måluppfyllelse. Arbetet i de interna grupperingar som ger 
Trafikverket förutsättningar för intern samordning, kunskapsuppbyggnad och den samverkan som sker med 
externa aktörer med mera räknas till denna kategori.  
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