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Inledning

Samlade planeringsunderlag är Trafikverkets dokument med underlag och in-
riktning för planeringen kopplat till de övergripande transportpolitiska målen. 
Mål som beskrivs i planeringsunderlaget är beslutade eller föreslagna i särskild 
ordning, dvs. inga nya mål har formulerats inom ramen för framtagandet av 
detta planeringsunderlag. 

Syftet med de samlade planeringsunderlagen är att säkerställa att man i pla-
neringsprocessens alla delar har tillgång till ett underlag om vilken lång- och 
kortsiktig inriktning som gäller utifrån våra övergripande mål. Varje region 
har dock olika förutsättningar och därför kan avsteg från de inriktningar som 
anges i det här underlaget ibland vara nödvändiga.  Målavvägning och priori-
teringar av vad som i praktiken ska genomföras (och hur detta görs) sker alltså 
inom ramen för ordinarie planeringsprocesser.

Målgruppen för samlade planeringsunderlag är i huvudsak medarbetare som 
arbetar med kort- och långsiktig planering samt samhällsplanerare. Dessa 
medarbetare har olika tidshorisonter och olika handlingsutrymmen i sina res-
pektive planeringsarbeten men alla kan ta utgångspunkt i de inriktningar som 
förmedlas i de samlade planeringsunderlagen.

De samlade planeringsunderlagen är inte primärt ett underlag för kunskaps-
uppbyggnad på lång sikt, som hjälp i utvecklandet av effektsamband, forsk-
ningsinriktningar och utvecklingen av standarddokument. Dessa delar är 
viktiga men bör få input till sin verksamhet främst genom andra kanaler än 
genom samlade planeringsunderlag.  
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0. Trafikverkets Samlade planeringsunderlag 
 
0.1 Vad är samlade planeringsunderlag? 

De samlade planeringsunderlagen består av tre dokument som behandlar 
Transportsystemets funktionalitet, Miljö och hälsa respektive Trafiksäkerhet.  

Samlade planeringsunderlag är underlag och inriktning för planeringen kopplat till de 
övergripande transportpolitiska målen. Mål som beskrivs i planeringsunderlagen är 
beslutade eller föreslagna i särskild ordning, vilket innebär att inga nya mål har 
formulerats inom ramen för framtagandet av dessa planeringsunderlag.  

 
0.2 De samlade planeringsunderlagens syfte och användning 

De samlade planeringsunderlagens syfte är att vara en kompassriktning så att man i 
planeringsprocessens alla delar utgår från övergripande mål och fastställda planer. 
Utifrån kompassriktningen kan sedan avvägningar samt externa och geografiska 
hänsyn tas, vilket naturligtvis kan innebära avsteg i enskilda fall, men kan kompenseras 
i andra fall så att kursen bibehålls. Målavvägning och prioriteringar av vad som i 
praktiken ska genomföras (och hur detta ska göras) sker alltså inom ramen för 
ordinarie planeringsprocesser. Hur detta går till illustreras ytterligare i bild och 
tillhörande text nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I inriktningsplaneringen, som beslutas av riksdagen, presenteras transportsystemets 
långsiktiga och övergripande utvecklingsbehov. Här beskrivs en eller flera inriktningar 
av vad som ska åstadkommas. Den senaste planeringsomgången kom 
kapacitetsutredningen, vars slutsatser fick brett politiskt stöd, att till stor del utgöra 
inriktningsplaneringen. Inriktningsplaneringen är en viktig utgångspunkt för de 
samlade planeringsunderlagen, utöver de transportpolitiska målen och de strategiska 
utmaningar som Trafikverkets ledning pekat ut. De samlade planeringsunderlagen är 
också en bild av hur Trafikverket tolkar behoven i transportsystemet och därmed ett 
viktigt underlag när nästa inriktningsplanering görs.  
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I åtgärdsplaneringen, som resulterar i en nationell plan och regionala planer, fördelas 
pengar för de kommande tolv årens utveckling och underhåll av transportsystemet. 
Regeringen beslutar om nationell plan medan de regionala beslutas av de regionala 
planupprättarna. Här beskrivs vad som ska göras. I detta arbete är de samlade 
planeringsunderlagen ett viktigt underlag, som utgångspunkt för omfattning och nivåer 
för olika åtgärdsområden. I verksamhetsplaneringen, som sker internt på Trafikverket, 
fördelas resurserna för att genomföra åtgärder. Den övergripande ramen är redan 
beslutad, men handlingsutrymmet  i detaljplanering och genomförande är betydande. I 
verksamhetsplaneringen beslutas hur och var åtgärderna ska genomföras. Här är 
samlade planeringsunderlag som kompassriktning kanske allra viktigast. Dessa 
används dels som underlag till planeringsanvisningarna, dels som ett underlag till 
planering och genomförande av underhåll, åtgärdsområden och de namngivna objekt. 

De samlade planeringsunderlagen syftar inte primärt till att ge underlag för 
kunskapsuppbyggnad på lång sikt, såsom utvecklandet av effektsamband, 
forskningsinriktningar och utvecklingen av standardiseringsdokument och styrande 
dokument med mera.  Dessa verksamheter är viktiga men bör få input till sin 
verksamhet främst genom andra kanaler än samlade planeringsunderlag.  

 

 
0.3 Övergripande kompassriktning i de samlade planeringsunderlagen 

Att skapa ett hållbart transportsystem är många aktörers ansvar. Trafikverket svarar 
inte för genomförandet i alla delar, men är en viktig dialogpartner med andra aktörer 
och måste som samhällsutvecklare bidra med kompetens om hur samhället kan 
utvecklas för att nå en bred transportpolitisk måluppfyllelse.  

Ett generellt angreppssätt är att genomförandet av åtgärder sker utifrån ett 
helhetsperspektiv; måste åtgärden justeras eller kompletteras för att minska negativ 
påverkan på andra mål och för att åstadkomma bredare måluppfyllelse? Generellt gäller 
också att ett smartare användande av befintlig infrastruktur och befintliga lösningar i 
allmänhet ger bred måluppfyllelse och till lägre kostnader. 

Utöver dessa generella vägledningar finns nedan redovisat de viktigaste gemensamma 
budskapen från de tre samlade planeringsunderlagen vilka sammantaget utgör en 
övergripande kompassriktning. Utifrån kompassriktningen kan sedan avvägningar 
samt externa och geografiska hänsyn tas, vilket kan innebära tillfälliga avsteg från 
kompassriktningen. 
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Detta dokument hanterar det transportpolitiska funktionsmålet. Hänsynsmålen om säkerhet 
respektive Miljö och Hälsa hanteras i separata dokument.  

 

 

1. Utmaningar 
I detta avsnitt redovisas de utmaningar som finns inom området 
Transportsystemets funktionalitet. En utmaning är någon form av gap mellan 
de tillstånd som finns i transportsystemet och de mål som finns. En utmaning 
beskrivs utifrån gapets storlek och bedömningen om vad som händer med gapet 
i den närmaste framtiden.  

 

Det transportpolitiska funktionsmålet lyder:  

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

Till det transportpolitiska funktionsmålet finns sju preciseringar: 

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet 

Omställning till ett hållbart transportsystem som fungerar i 
morgondagens samhälle: 

- ”Tänk rätt från början”: Nya exploateringar av såväl bostäder som 
handels- och arbetsplatsområden ska placeras innanför dagens 
tätortsgränser, så centralt som möjligt 

- ”Använd rätt trafikslag till rätt uppgift”: Säkerställ en tillförlitlig 
järnväg med tillräcklig kapacitet och möjligheter till smidig 
omlastning även till sjöfart 

- ”Prioritera rätt i tätorter”: Kollektivtrafik, cykel och gång samt 
yrkestrafik ska prioriteras före privatbilism i befolkningstäta miljöer. 

- ”Det är en rättighet att kunna gå och cykla säkert till allt”: 
Trafikverket vill åstadkomma ökad säker cykling; lägg resurser på 
infrastruktur och underhåll för cykelbanor. 

- ”Robusta anläggningar ger störst kostnadseffektivitet”: Att hålla det 
vi lovar i befintlig infrastruktur gör att vi får ökad tillgänglighet med 
effektivare flöde och minskade restider totalt sett.  

- ”Anpassning av hastighetsgränser sker i enlighet med planen och 
med hänsyn till alla transportpolitiska mål”: De hastighetsgränser 
som gäller ska följas 
 

 

 

Övergripande kompassriktning för ett hållbart 
transportsystem som fungerar i morgondagens samhälle: 

- ”Tänk rätt från början”: Nya exploateringar av såväl bostäder som 
handels- och arbetsplatsområden placeras innanför dagens 
tätortsgränser, så centralt som möjligt. 

- ”Använd rätt trafikslag till rätt uppgift”: En tillförlitlig järnväg med 
tillräcklig kapacitet och möjligheter till smidig omlastning, även till 
sjöfart, säkerställs. 

- ”Prioritera rätt i tätorter”: Kollektivtrafik, cykel och gång samt 
yrkestrafik prioriteras före privatbilism i befolkningstäta miljöer. 

- ”Det är en rättighet att kunna gå och cykla säkert till allt”: cyklismen 
ökar och blir säkrare; resurser läggs på infrastruktur och underhåll av 
cykelbanor. 

- ”Robusta anläggningar ger störst kostnadseffektivitet”: tillförlitlig 
infrastruktur ger ökad tillgänglighet med effektivare flöde och 
minskade restider totalt sett. 

- ”Rätt hastighetsgräns på rätt plats”: Anpassning av hastighetsgränser 
sker i enlighet med planen och med hänsyn till alla transportpolitiska 
mål. 
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• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften 

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

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till 
ett jämställt samhälle 

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

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

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras 

 

Av de strategiska utmaningar som Trafikverkets ledning pekat ut som de viktigaste gapen 
mellan önskvärt tillstånd och förväntad utveckling, har tre av utmaningarna särskilt stor 
påverkan på transportsystemets funktionalitet.  

• Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 
• Effektiva transportkedjor för näringslivet 
• Robust och tillförlitlig infrastruktur 

I det styrramverk som Trafikverket och regeringskansliet gemensamt har utformat för att 
styra och följa upp Trafikverkets verksamhet finns sex leveranskvaliteter. I det följande 
används de leveranskvaliteter som direkt är att hänföra till funktionsmålet för att sortera 
utmaningar och angreppssätt. Därigenom fångas funktionsmålets preciseringar och de 
strategiska utmaningarna upp. 

 

1.1  Robusthet 
”Transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar” 

Transportsystemets förmåga att stå emot och hantera störningar är inte tillfredsställande. 
Följden blir att det inte går att uppfylla eller leverera planerade res- och transporttider samt 
svårigheter att snabbt tillhandahålla rätt information vid störningar. 

Resenärer måste kunna lita på att resan/transporten kan genomföras på det sätt som 
planeras. Kollektivtrafiken, speciellt på järnväg, brottas idag med bristande punktlighet och 
tillförlitlighet (inställda turer) i alltför stor utsträckning. Resultatet blir förseningskostnader 
för såväl individen som för samhället samt att förtroendet för kollektivtrafiken sviktar och att 
resenärer väljer att resa med bil i högre utsträckning.  

Transportköpare måste också kunna lita på att varan levereras på utsatt tid. Många 
transportköpare skulle gärna använda järnväg i större utsträckning, men bedömer att 
järnvägen inte kan erbjuda tillförlitliga alternativ till vägtransporter, vilket ur ett 
hållbarhetsperspektiv är mycket olyckligt. På många vägar och järnvägar saknas väl 
fungerande omledningsmöjligheter, vilket leder till stora problem för varuägare vid 
störningar. 

Järnvägssystemet lider av eftersatt underhåll inom alla teknikområden och över stora delar av 
järnvägsnätet. Detta leder till stora störningar i trafiken och minskar förtroendet för järnvägen. 

Ett arbete för att trädsäkra järnvägen har bedrivits. Fortfarande återstår dock att åtgärda vitala 
bandelar som är särskilt utsatta för ned 
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fallande träd som river ner kontaktledning och blockerar trafiken. Vissa delar i järnvägsnätet 
är också utsatta för problem med lövhalka, som i sin tur orsakar förseningar. Detta får framför 
allt stora konsekvenser på sträckor med omfattande pendling. 

Tjällossning är ett annat återkommande problem, framför allt på delar av vägnätet. Det är 
framför allt den tunga trafiken som blir lidande av det. Trafikverket har fått i uppdrag att se 
över var lastbilar med en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera det allmänna 
vägnätet, vilket skulle medföra en effektivisering av godstransporterna på väg, men ställer 
stora krav på bärighet. 

De senaste åren har det vid upprepade tillfällen förekommit extremt höga vattenflöden i vissa 
delar av landet. Det kan inte uteslutas att det är en följd av klimatförändringar och vi måste 
vara beredda på att sådana situationer kan komma att upprepas. Detta ökar risken för 
underminerade vägar och järnvägar samt för rasrisk. Trafiken på berörd väg och/eller järnväg 
drabbas av hastighetsnedsättningar eller omöjliggörs under en period.  Regionalt finns 
kunskapen om vilka delar av transportsystemet som är speciellt utsatta för problem till följd 
av väder- och klimatrelaterade störningar.  

I vägsystemet finns vissa avsnitt som är särskilt utsatta för vädrets makter. Till exempel finns 
ett antal sluttningar där tunga fordon ofta blir stående och blockerar trafiken vid besvärligt 
vinterväglag. Det finns också vägar som är särskilt utsatta för snödrev. 

 

1.2  Kapacitet 
”Transportsystemets förmåga att hantera efterfrågad volym av resor och 
transporter” 

I Kapacitetsutredningen, som Trafikverket lämnade till regeringen 2012, gjordes ett gediget 
analysarbete av kapacitetsbrister i transportsystemet. Utredningens slutsatser gäller i allt 
väsentligt fortfarande. Sedan utredningen presenterades har  underhållsinsatsernas betydelse 
för tillgänglig kapacitet lyfts fram ytterligare. I utredningen pekas på ett antal sträckor som är 
av stor betydelse för näringslivets transporter samt att kapacitetsbristerna är stora i de delar 
av systemet som har en omfattande pendeltågstrafik. 

Trafikverket gör analyser av kapacitetsutnyttjandet på järnväg som redovisas i en rapport, 
vilken fungerar som underlag till årsredovisningen. Där framgår var de största 
kapacitetsproblemen finns.  

Förutom vissa överbelastade bandelar finns ett antal lokala punkter i systemet som begränsar 
möjligheterna till effektivt utnyttjande genom att erbjuda för korta mötesspår eller begränsad 
bärighet. För en effektiv järnvägstrafik är även tillgången på depåer och rangerbangårdar för 
att sköta olika tjänster och tillgången till mobilt underhåll är otillfredsställande i 
järnvägssystemet. 

I vägtrafiken är kapacitetsbristerna i huvudsak koncentrerade till storstadsområdena i 
rusningstrafik och resulterar i förlängda restider.  

För sjöfart finns outnyttjad kapacitet för godstransporter. Vissa farleder har dock begränsande 
djup och bredd i förhållande till efterfrågan, speciellt Östersjö- och Bottenvikshamnar. 
Förhoppning finns om att inre vattenvägar och kustnära sjöfart ska kunna avlasta 
landinfrastrukturen. Regelverk för inre vattenvägar är under utformning. Vår utmaning består 
i att skapa förutsättningar för att varje trafikslag ska kunna användas på bästa sätt.  

Enligt publikation 2012:222 ”Trafikverkets prognos för inrikesflyg” finns ingen 
kapacitetsproblematik för flyget. Inte heller för det internationella flyget förutses några stora 
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kapacitetsproblem. Möjligheterna att ta sig till och från flyget är dock viktigt att 
uppmärksamma. 

 

1.3  Punktlighet 
”Transportsystemets förmåga att uppfylla eller leverera, planerade res- och 
transporttider samt förmågan att snabbt tillhandahålla rätt information vid 
störningar” 

 
Den bristande robusthet och kapacitet som beskrivits här resulterar i otillfredsställande 
punktlighet på järnväg. Ur ett hållbarhetsperspektiv ligger det i Sveriges intresse att öka 
järnvägens andel av person- och godstransporter. Punktlighet och korrekt, relevant 
trafikinformation är avgörande faktorer för järnvägssystemets leveransförmåga. Det är också 
sannolikt de enskilt viktigaste faktorerna för resenärers och transportköpares förtroende för 
järnvägstrafiken. Ett systematiskt samverkansarbete har inletts för att förbättra punktligheten 
inom järnvägstrafiken. ”Tillsammans för tåg i tid” (TTT) som arbetet kallas, har som mål att 
uppnå 95 % punktlighet för såväl persontåg som godståg till slutstation.  Målet innefattar även 
tåg som ställs in samma dag eller dagen före planerad avgångstid. Vidare har ett mål 
formulerats avseende resenärernas nöjdhet med information och hantering vid stört läge. Det 
är en utmaning att, tillsammans med övriga aktörer, nå de uppsatta målen. 

De analyser som hittills gjorts visar att åtta områden står för cirka två tredjedelar av andelen 
störningstimmar. Det är dessa områden som aktörerna inom TTT valt att arbeta vidare med i 
ett första led.  

 

 

Kollektivtrafik på väg drabbas av bristande punktlighet till följd av köbildning på vägnät i 
storstadsområden, vilket minskar förtroendet för kollektivtrafiken. Resultatet blir en ond 
cirkel, där resenärer väljer att åka i egen bil, vilket ytterligare försämrar situationen genom att 
trängseln ökar ännu mer.  

När störningar uppstår i trafiken uppfattas trafikinformation ofta som 
otillräcklig/otillfredsställande även av bilister.  

För störningar som påverkar gods är informationen inte utvecklad för transportköpares 
behov. Informationen om hur det ser ut avseende trafikförändringar och driftstörningar 
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knutna framförallt till järnvägen fastnar ofta mellan de olika aktörerna inom kombitrafiken. 
Andra aktörer (transportköpare/ägare till varorna) än tågoperatörer efterfrågar därför bättre 
och snabbare förstahandsinformation avseende planerade trafikförändringar och 
driftstörningar.  

Distribution av gods på väg får ökade kostnader i storstad, på grund av trängsel och köbildning. 
Detta leder till svårigheter att hålla utlovade leveranstidpunkter till kund. 

 

 

1.4  Användbarhet 
”Transportsystemets förmåga att hantera kundgruppernas behov av 
transportmöjligheter”  

 

Näringslivet upplever brister i anslutningar till produktionsanläggningar, terminaler och 
lastmöjligheter, vilket resulterar i ineffektivt utnyttjande av transportsystemet som helhet 
med komplicerade och kostsamma transportlösningar som följd. Avsaknaden av flexibilitet 
vid tilldelning av tåglägen upplever såväl transportköpare som transportutförare som ett 
hinder för järnvägstransporter. En stor del av godsflödena är internationella och beroende av 
att gränsöverskridande trafik fungerar utan onödiga hinder. Det finns på vissa platser en 
brist på rast- och uppställningsplatser för vägtransporter för att klara gällande kör och 
vilotider. Näringslivets efterfrågan att köra längre och tyngre fordon inom både väg och 
järnväg ökar.  

Behovet av transporter till och från städer ökar vilket medför behov av effektiv distribution in 
och ut ur städer. Placering och utformning av terminaler för omlastning behöver ske på 
lämpliga platser och på lämpligt sätt med effektiva anslutningar till befintligt 
transportsystem. 

 

 
Personer med funktionsnedsättning är helt beroende av att transportsystemet är 
utformat på ett sätt som gör det möjligt att använda på ett ändamålsenligt sätt och att det 
fungerar som det är utlovat.  

Riksdagen har antagit en nationell handlingsplan för funktionshinderpolitiken och i enlighet 
med regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken har vi i Nationell 
plan pekat ut ett prioriterat nät för personer med funktionsnedsättning. Enligt Nationell plan 
ska 150 stationer och 2000 busshållplatser vara åtgärdade före planperiodens slut. Vid 
början av 2014 betyder det att 88 stationer och nästan 1300 busshållplatser återstår att 
åtgärda. Även statliga bryggor ska anpassas. 

Även rastplatser ska åtgärdas. Åtgärder har vidtagits på många håll men fortfarande kvarstår 
en del brister. 

I enlighet med Boverkets föreskrifter har Trafikverket ansvar för att undanröja Enkelt 
avhjälpta hinder, (HIN), till och i lokaler som allmänheten har tillträde till och på allmänna 
platser. Det betyder att om en statlig väg går inom detaljplanelagt område definieras den som 
allmän plats. Det är främst gångpassager och övergångsställen som behöver åtgärdas. 
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Barns rörelsefrihet har minskat över tid både i Sverige och internationellt. Det finns flera 
förklaringar till detta, bland annat har föräldrars bedömning av barns möjlighet att hantera 
trafiken förändrats över tid. Barns fritidsvanor har förändrats, med ett annat rörelsemönster 
som följd. Det fria valet av skola påverkar barns möjlighet att på egen hand ta sig till och från 
skolan. Om barn väljer en skola som ligger längre bort från bostaden minskar möjligheterna 
att ta sig dit på egen hand. Vår utmaning består i att underlätta för barns rörlighet. 

 

En överflyttning från personbilsresande till kollektivtrafik ger positiva bidrag för 
uppfyllande av såväl funktions- som hänsynsmålen. Enkelhet är av största vikt för att få fler 
resenärer att åka kollektivt. Nya kreativa lösningar för att prioritera kollektivtrafiken kan 
dock leda till nya risker om man inte är uppmärksam. T.ex kan hållplatser i 
höghastighetsmiljö leda till ökad riskexponering för oskyddade trafikanter och ibland 
framkommer önsekmål om att låta bussar gena i cirkulationsplatser eller att få 
specialtrafiksignaler i höghastighetsmiljö som punkterar trafiksäkra utformningar. På 
landsbygden är det minskande utbudet av kollektivtrafik ett problem. Kollektivtrafiken måste 
erbjuda konkurrenskraftiga restider och ett turutbud som motsvarar resbehoven. Bristande 
punktlighet och tillförlitlighet försämrar förtroendet för kollektivtrafiken.  

Vissa bytespunkter uppfattas som ineffektiva och oattraktiva och kan verka avskräckande för 
potentiella kollektivtrafikresenärer. Stationers läge i staden påverkar valet av kollektivtrafik 
där centrala lägen – nåbarheten inverkar mycket positivt vid valet av kollektivtrafik relativt 
bil. Intresset att bygga stationsnära och öppna fler lokalstationer leder till en ökad 
exponering för personer nära banan, vilket ökar risken för personpåkörningar.  

 

 Cykeltrafik har stor potential att bidra till ett effektivare transportsystem i större och 
medelstora städer. Även utanför större tätorter finns områden där cykling har potential att 
utvecklas. Ökad cykeltrafik har även stora positiva hälsoeffekter. Antalet cykelolyckor har en 
ökande trend, vilket kräver ett större fokus på säkerheten.  

För att få till stånd en större andel cykeltrafik måste förutsättningarna förbättras. För 
cyklister kan de allvarligaste bristerna indelas i två huvudsakliga kategorier: felande länkar 
och bristande underhåll. 

Felande länkar finns dels där det byggts mötesfri landsväg utan att beakta förekomsten av 
cyklister, dels i osammanhängande cykelnät för arbetspendling. Ofta beror de felande 
länkarna i tätort på att olika huvudmän inte samarbetat tillräckligt för att åstadkomma ett 
sammanhängande system.  

De allvarligaste bristerna i underhåll består bland annat av löst grus på cykelbanan, dålig 
vinterväghållning samt ojämnheter i beläggningen. Dessa brister kan orsaka olyckor och 
avskräcka potentiella cyklister.  

Utöver felande länkar och bristande underhåll är även konfliktpunkter mellan cyklister - 
bilister samt cyklister – gångtrafikanter ett problemområde på vissa ställen. El-cyklar blir allt 
vanligare och ställer nya krav på utformning. 

 

För biltrafiken är användbarheten generellt sett god. Det finns lokala problem med 
vägkvalitet (robusthet) och trängsel (kapacitet), men jämfört med övriga utmaningar som i 
detta planeringsunderlag är utmaningarna beträffande biltrafikens användbarhet 
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begränsade.  Beträffande säkerheten för biltrafiken behandlas detta i Samlat 
planeringsunderlag Trafiksäkerhet. 

 

 

 

 

2. Angreppssätt för att åtgärda bristerna 
Vilket angreppssätt som Trafikverket tillämpar för att hantera utmaningarna 
nämnda i avsnitt 1 är beroende av vilka utmaningar som ska prioriteras samt 
ytterligare två kriterier:  

- Smartaste sättet att koppla utmaningar till åtgärder 

En utmaning står inte alltid i direkt förhållande till en specifik åtgärd. Istället är 
det ofta så att en åtgärd kan lösa många utmaningar samtidigt – eller en 
kombination av åtgärder kan lösa en viss kombination av utmaningar. 

- Trafikverkets rådighet och mandat  

Trafikverket förfogar över en viss typ av verksamheter och det är dessa som vi 
fokuserar på när vi analyserar hur en utmaning kan mötas.  

 

Som i alla andra sammanhang bör 4-stegsprincipen tillämpas och ofta är en kombination av 
åtgärder den bästa lösningen. Åtgärdsvalsstudier är det verktyg som ska användas för att 
hitta lämplig mix av åtgärder. 

Långsiktigt är det viktigaste arbetssättet, för att anpassa samhället till ett långsiktigt hållbart 
och samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av transporter, att integrera planering av 
transportinfrastruktur med samhällsplanering i betydligt högre grad än idag. Det är viktigt 
att i vår dialog med andra aktörer i samhället aktivt delta i diskussionen om hur 
exploateringar och lokalisering av olika verksamheter påverkar transportbehoven och 
lösningarna. Nya exploateringar av såväl bostäder som handels- och arbetsplatsområden 
måste i så stor utsträckning som möjligt hamna innanför dagens tätortsgränser, så centralt 
som möjligt och i lägen med möjlighet till god kollektivtrafikförsörjning. Skriften 
”Transportsystemet i samhällsplaneringen - Trafikverkets underlag för tillämpning av 3–5 
kap. miljöbalken och av plan– och bygglagen” innehåller Trafikverkets ställningstaganden 
gällande hur den fysiska planeringen bör interagera med transportsystemet för att långsiktigt 
säkerställa en utveckling i enlighet med de transportpolitiska målen samt övriga nationella 
mål med bäring på transportsystemet. 

Med en ökad koordinering av investerings- och underhållsåtgärder i samma, eller 
angränsande länkar i systemet, ökar möjligheterna att göra mer genomarbetade 
trafikslagsövergripande handlingsplaner, för att hantera de nödvändiga avbrotten för arbete i 
anläggningen. Det kan till exempel behövas omledningsvägar. Sådana handlingsplaner måste 
göras i samverkan med berörda externa aktörer och kan innehålla olika typer av mobility 
management aktiviteter för att skapa möjlighet att flytta över vissa flöden andra vägar och 
mellan trafikslag vid planerade störningar. Information till berörda resenärer och 
transportköpare förbättras och acceptansen ökar för de störningar som är nödvändiga. Att i 

10 
 

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws11/ssys/APT/Arkiv%20APT%20Samh%C3%A4llsplanering%202013/2013-01-09/Handledning_Atgardsvalsstudier_nytt_steg_i_planering_av_transportlosningar.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/7195/2013_121_Transportsystemet_i_samhallsplaneringen_2.pdf


ökad utsträckning koordinera insatser förutsätter en ökad samverkan mellan Samhälle, 
Investering och Underhåll. När det gäller järnväg och åtgärder på väg i storstad behöver även 
trafikledning involveras. Antalet störningar på grund av arbeten bör därmed kunna reduceras 
även om varje enskilt störning kan bli något mer omfattande 

 
 
2.1  Robusthet 
En säker och robust infrastruktur är en grundförutsättning för att den kapacitet som 
infrastrukturen är byggd för ska kunna utnyttjas effektivt. Om robustheten sviktar är det 
omöjligt att åstadkomma en punktlig trafik och användbarheten blir begränsad. Behovet av 
omledningsvägar bör analyseras utifrån risk att störningar kan uppstå. Utifrån robusthet som 
bas kan utvecklings- och förbättringsarbete bedrivas.  

Robusthet i det befintliga transportsystemet kan åstadkommas med såväl investering som 
vidmakthållande/återställande av den målstandard som robustheten ska ha. 

I Nationell plan görs följande övergripande prioriteringar för järnväg:  

• säkerheten bibehålls på samtliga bantyper 
• ökad punktlighet på bantyperna storstad och större stråk 
• storstad och snabbtågstrafiken prioriteras genom exempelvis arbetspendling storstad 

och mer förebyggande underhåll i baskontrakten 
• fortsatt nationell satsning på höjd snöberedskap, t.ex. snöröjningsmaskiner och extra 

personella resurser 
• satsning på trafikinformationsutrustning 

De övergripande prioriteringarna för väg är: 

• Belagd väg: fortsatt hög nivå på storstad, stamvägar och arbetspendling 
• Grusvägnät: dagens nivå säkerställs 
• Tunnlar: dagens nivå säkerställs 
• Vinterväghållning: vinterkritiska sträckor prioriteras 

Ambitionen att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik bör påverka prioriteringen av 
drift- och underhållsinsatser.  

Utifrån näringslivets behov behöver drift och underhållsinsatser prioriteras utifrån de stråk 
och noder som möjliggör för effektiva godstransporter. T ex behöver snöröjning förbättras på 
bangårdar, vinterväghållning i stigningsfält på väg och bärighet förbättras för långa och 
tunga fordon.  

På järnväg påverkar banarbetsplaneringen och tågplaneprocessen i hög grad användningen 
av infrastrukturen och bör användas aktivt för att samplanera åtgärder och därmed minimera 
störningar. Möjligheterna att helt stänga av en bandel för att effektivt kunna utföra 
investerings- och underhållsåtgärder, istället för att återkommande störa trafiken under 
längre tid, bör övervägas. Självklart måste konsekvenserna för resenärer och näringslivet 
analyseras.  

Arbete pågår med att utarbeta en Strategi för klimatanpassning av transportsystemet. Den 
syftar till att hantera händelser, förbättra anläggningen och  förebygga negativ påverkan till 
följd av klimatförändringar.  
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2.2  Kapacitet 
Befintligt transportsystem måste utnyttjas effektivare, om vi ska åstadkomma ett långsiktigt 
hållbart och samhällsekonomiskt effektivt transportsystem.  För detta behövs utvecklade 
intermodala transportkedjor och smidiga överflyttningar i befintligt transportsystem. I 
samråd med andra aktörer identifieras lämpliga åtgärder enligt 4-stegsprincipen. Därutöver 
behöver ett antal flaskhalsar åtgärdas och elimineras. Utan tillräcklig kapacitet är det också 
omöjligt att åstadkomma ett punktligt och användarvänligt transportsystem.  

Det är viktigare att fokusera på transportflödet än på trafikflödet. Det betyder att det inte är 
antalet fordon som är det intressanta utan antalet personer som förflyttar sig respektive 
mängden gods som transporteras. För största möjliga måluppfyllelse bör kollektivtrafik, 
cykel och gång prioriteras före privatbilism i befolkningstäta miljöer. I tillväxtområden ökar 
inte gatu- och spårutrymmet i takt med befolkningstillväxten. Även samordning av 
varutransporter bör få ökat fokus. Färdplan Citylogistik hanterar kapacitetsutmaningarna i 
stadsdistribution. För långväga godstransporter ger längre, tyngre och snabbare godståg och 
längre och tyngre fordon på väg bättre kapacitetsutnyttjande och är positivt för näringslivet. 
Färdplan för HCT (High Capacity Transport) på väg ger vägledning för arbetet. 

Inför framtiden är det viktigt att depåfrågorna ges ökad vikt och lyfts till en strategisk nivå i 
diskussionen mellan branschens parter. Principer för tillgång till depåer för kollektivtrafiken 
har tagits fram inom ramen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik. 

Behovet av farledsåtgärder för att effektivisera sjöfarten bör analyseras tillsammans med 
näringslivet och Sjöfartsverket. För effektiva och miljövänliga godstransporter krävs hög 
fyllnadsgrad. Därför är det viktigt att studera behov av utveckling av effektiva omlastningar 
och vilka godsslag som lämpar sig bäst. Trafikverket kan medverka till att åtgärda 
anslutningar från statlig infrastuktur till omlastningspunkter för de olika transportslagen så 
att de inte blir flaskhalsar i systemet. Användandet av olika former av ekonomiska och 
normerande styrmedel är ofta ett effektivt sätt att påverka användningen. Trafikverkets 
förhållningssätt är i det fallet att föra dialog med vår uppdragsgivare om vilka nationella 
styrmedel som bör utvecklas och utformas. Exempel på detta är att genom avtal säkerställa 
effektiv användning av rangerbangårdar. Avtalsregleringar som styr användning kan också 
användas i avtal om anslutningar för hamnar, terminaler och depåer. 

Regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner förfogar över en del styrmedel. I 
dialogen med dessa organ bör potentialen av styrmedel som de förfogar över kunna 
diskuteras, även om Trafikverket inte är involverad i genomförandet. Effektfulla sådana 
normerande styrmedel är parkeringsnormer och regler. Effektfulla ekonomiska styrmedel är 
taxor och avgifter. 

 

 

 

2.3  Punktlighet 
Punktlighet förutsätter att infrastrukturen fungerar som planerat och att kapaciteten i 
systemet är tillfredställande. 
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Trafikverket måste naturligtvis se till att den infrastruktur som vi ansvarar för fungerar som 
den ska, men vi råder inte själva över punktligheten. I samarbetsforum med andra aktörer 
som ”Tillsammans för Tåg i Tid” görs gemensamma analyser av situationen och prioritering 
av åtgärder. 

För vägtrafiken är det främst i större städer som köbildning orsakar förlängda restider för 
bilister och hindrar busstrafiken och transportörer från att komma fram enligt tidtabell. 
Trafikverkets arbete består främst av samarbete med kommunerna, som ansvarar för 
gatunätet i staden, och de som organiserar kollektivtrafik och godstransporter. Bland annat 
bör de olika infrastrukturförvaltarnas trafikpåverkande arbeten koordineras för att minska 
störningarna. I storstäderna är gemensam trafikledning viktig. Kollektivtrafiken bör 
prioriteras före privatbilismen.  

Vid störningar i trafiken är snabb, korrekt och relevant trafikinformation av extra stor 
betydelse. Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra trafikinformation måste därför 
fortsätta med hög prioritet, i samarbete med övriga berörda aktörer och ska bedrivas i 
enlighet med Trafikverkets strategi för tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning.  

• Trafikverket ska erbjuda data och information om väg- och järnvägsinfrastruktur, 
trafik och fordon. 

• Inriktningen är att erbjuda grundläggande data om såväl väg- och 
järnvägsinfrastruktur och trafik på ett lättillgängligt sätt (s.k. öppna data). 

• Trafikverket ska inte erbjuda individanpassade trafikinformationstjänster till 
resenär/trafikant, transportköpare och övriga aktörer. 

 

2.4  Användbarhet 
God användbarhet förutsätter att systemet är robust och fungerar som det är tänkt samt att 
det har tillfredsställande kapacitet. För kollektivtrafiken är även god punktlighet en 
förutsättning för att resenärerna ska betrakta systemet som användbart. 

För att effektivt utveckla transportsystemet för gods behövs ett övergripande synsätt och 
planering utifrån det strategiska nät för långväga gods  som finns utpekat med stråk och 
noder i Nationell plan. Det är viktigt att infrastrukturåtgärder prioriteras så att dessa stråk 
och noder fungerar som en helhet, dvs. att kvalitet i stråken korresponderar med nodernas 
och vice versa. Det kan handla om att öka kapacitet, bärighet och robusthet i stråken och dess 
anslutningar till noder. Det kan utöver detta handla om att öka 
kapacitet/robusthet/användbarhet för tunga transporter i relationen mellan vissa 
industriers/näringars lokaliseringar och omlastningspunkterna/noderna, anslutande vägar 
och järnvägar ut till stråken samt hanteringsspår inne på hamnar/terminaler så att de klarar 
motsvarande tåglängder som i stråken etc. 

Trafikverket har med ”Fastställesle av Trafikverkets ståndpunkter för järnvägslinjer, 
bytespunkter, godsterminaler och depåer” tydliggjort den övergripande ansvarsfördelning för 
det samlade järnvägssystemet. Funktioner som främst nyttjas för andra ändamål än direkt 
trafikala, såsom lastning och lossning av gods, fordonsunderhåll och service, är sådant som 
andra aktörer på marknaden ska ansvara för. En riktlinje (TDOK 2013:0235) om 
”Trafikverkets förhållningssätt till järnvägens sidosystem” preciserar ansvarsfördelningen 
ytterligare. Givet vissa förutsättningar bör Trafikverket i vissa sammanhang överväga att 
upplåta nyttjanderätten för dessa anläggningar till sådana marknadsaktörer som har 
kunskapen och förmågan att utveckla ändamålsenliga godsterminaler. Upplåtelse av del av 
statens järnvägsnät görs enligt fastställd rutinbeskrivning ”Upplåtelse av del av järnvägsnät 
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och mark”, och Trafikverket ska i dessa sammanhang agera kravställande i fråga om effektivt 
anläggningsnyttjande och anläggningstillträde på konkurrensneutrala villkor.   

 

För personer med funktionsnedsättning är det av avgörande betydelse att hela 
reskedjan är anpassad utifrån deras förutsättningar. En enda svag länk kan omöjliggöra hela 
resan. Samarbete med andra infrastrukturförvaltare och transportörer, samt med 
brukarorganisationerna är därför nödvändig. RTAF-råd finns i alla regioner. Ett nationellt 
prioriterat nät för kollektivtrafik finns presenterat i Nationell plan. I dialogen med de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna vidareutvecklas detta nät på regional nivå.  De 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna har i uppgift att peka ut ”fullt tillgängliga 
bytespunkter”.  

Drift och underhåll av bytespunkter och korta inställelsetider vid fel är av extra stor betydelse 
för personer med funktionsnedsättning. Till exempel kan en hiss som är ur funktion 
omöjliggöra hela resan. 

 

Barns möjligheter att själva kunna använda transportsystemet påverkas genom att behoven 
beaktas i högre grad i samhällsplaneringen. Långsiktigt gäller det att föra dialog om 
lokalisering av och resvägar till och från skolor och fritidsaktiviteter. För befintlig miljö måste 
vi ta ansvar för att analysera i vilken utsträckning den statliga infrastrukturen utgör 
säkerhetsrisker och barriärer för barns möjligheter att förflytta sig på egen hand. För 
hållplatser på landsbygd finns en modell för bedömning av risk och otrygghet. I tätort är 
statens infrastruktur så integrerad med kommunens att analyserna oftast måste göras 
gemensamt. Ansvarsfördelning och hantering av busshållplatser mellan Trafikverket och 
trafikorganisatör/kollektivtrafikmyndighet framgår av riktlinje.  

 

En ökad andel kollektivtrafikresenärer är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Persontransportråd ska finnas i alla regioner. Trafikverket deltar, tillsammans med 
branschens aktörer, i Partnerssamverkan för fördubblad kollektivtrafik. I vår instruktion har 
vi uppdraget att ge råd och stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i deras arbete 
med att ta fram trafikförsörjningsprogram. I det arbetet är det viktigt att föra en dialog om 
regionens mål och ambitioner med kollektivtrafik och att trafikplanering integreras med 
samhällsplaneringen. För detta är trafikstrategier ett bra verktyg. Trafikstrategin enligt den 
metodik som vi nu går ut med upprättas av kommunen och beslutas i Kommunfullmäktige. 
Trafikstrategin kan med fördel ta upp frågan om kollektivtrafik, men ska ta ett helhetsgrepp 
om trafik- och stadsbyggnadsfrågor. 

Bytespunkters lokalisering och utformning är viktiga frågor, så att de blir tillgängliga för så 
många som möjligt och användbara för alla, oavsett ålder och eventuell funktionsnedsättning 
utan att trafiksäkerheten äventyras. Pendlarparkeringar är viktiga. Flera aktörer ansvarar för 
olika funktioner på bytespunkter och stationer och som Trafikverkets strategi för 
tjänsteutbud, kapacitetstilldelning och prissättning nu är formulerad är därför parkering inte 
en tjänst som Trafikverket tillhandahåller. En uppmjukning av den formuleringen bereds för 
närvarande så att det ska bli möjligt att tillhandahålla pendlarparkering längs statlig väg 
utanför tätort. I fastställda planer finns medel för byggande av pendlarparkeringar. Dessa 
medel kan användas för att medfinansiera pendlarparkering, enligt förordning om statlig 
medfinansiering. Trafikverket ska dock inte ansvara för drift och förvaltning inom tätort. 
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http://dokumentcenter.trafikverket.local/Del_2/Tj%C3%A4nsteutbud.docx
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Alternativa kollektivtrafiklösningar i områden med vikande resandeunderlag är också viktigt 
att diskutera.  

På längre sträckor är det framför allt mellan större orter som kollektivtrafiken har 
tillväxtpotential samt till turist-destinationer. En förutsättning för ökat kollektivtrafikresande 
till turistdestinationer är att det går att förflytta sig inom destinationen utan egen bil. 
Regeringen har gett 15 myndigheter och statliga bolag i uppdrag att samverka för att 
effektivisera insatser som rör turism. Fem destinationer ingår i ”projekt hållbar 
destinationsutveckling” och pågår under en femårsperiod. Destinationerna är Bohuslän, 
Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby och Åre. 

I förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 
kollektivtrafikanläggningar m.m. regleras vilka möjligheter som finns till medfinansiering. 
Medfinansiering förutsätter att objektet finns med i nationell eller regional plan.  

 

Hur en effektiv och attraktiv station bör utformas samt Trafikverkets ansvar och roller 
framgår av Stationshandboken. Vilka basfunktioner som bör finnas på olika typer av 
stationer framgår av riktlinjer för basfunktioner. Behovet av intrångsskydd och andra 
åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande måste beaktas. För arbetet med att 
utveckla stationer har det bildats en verksamhetsövergripande funktionell grupp stationer 
som driver arbetet. För att förbättra prioritering och koordinering av åtgärder mellan 
Trafikverkets verksamhetsområden finns och också en prioriteringsgrupp. Denna grupp 
prioriterar åtgärder identifierade i trafikverkets verksamhetsplan.  

 

Cykling är miljövänligt, förbättrar hälsan, kräver lite utrymme och är samhällsekonomiskt 
lönsamt. Cykling som alternativ till kortväga resandet med bil eller i samband med 
kollektivtrafik har många positiva effekter och har stor potential att utvecklas. I samband 
med byggande av mötesfri landsväg har möjligheterna att cykla försvårats. Det finns sträckor 
utmed dessa vägar där möjligheten att cykla behöver förbättras, men den stora potentialen 
att öka cyklingen finns i större och medelstora städer. Cykeltrafik behöver där prioriteras i 
högre grad än biltrafik. Internationella erfarenheter visar att det går att markant höja 
cyklingens andel. Många faktorer samspelar som leder till en ökad cykling såsom 
sammanhängande cykelvägnät, säkra cykelparkeringar, signalföreträde, minskade 
parkeringsmöjligheter för bil m.m. En funktionell grupp cykel har etablerats som ajourhåller 
en handlingsplan för ökad säker cykling. Trafikverket svarar för cykelvägnät utmed statlig 
väg. Det är viktigt att samordna insatserna med kommunens egna cykelåtgärder för att få ett 
sammanhängande system.  Det är också viktigt att, tillsammans med kommuner mäta 
cyklingens omfattning, för att få instrument att följa upp olika insatsers effekter. Säkerhet 
måste genomsyra arbetet. 

 

För biltrafiken kommer resultatet av det pågående projektet ”Funktionellt prioriterat 
vägnät” att vara avgörande för val av angrepssätt. I det projektet pekas vägar ut som är 
viktiga för den nationella och regionala tillgängligheten. Vägarna sorteras utifrån 
huvudfunktionerna godstransporter, daglig pendling med bil och buss samt långväga resor 
med bil. Där kommer det att beskrivas hur vi ska tänka för att inte försämra tillgängligheten 
på dessa vägar och vad vi kan göra för att utveckla tillgängligheten. I befolkningstäta 
områden kommer inte biltrafiken att kunna utvecklas i takt med resefterfrågan. Tvärtom kan 
möjligheterna att använda privatbilen i vissa fall behöva minskas, till förmån för andra 
färdsätt. Dialog måste föras med kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter om hur 
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bilister i ökad utsträckning kan förmås att ställa bilen och välja andra färdsätt. Mobility 
management aktiviteter kan ofta vara effektiva verktyg för detta, men Trafikverket ska inte 
vara huvudansvarig för dessa. Pendlarparkeringar är viktiga, men notera att Trafikverket, 
enligt strategin för tjänsteutbud m.m, inte ska tillhandahålla dessa gentemot resenär. En 
revidering av den formuleringen bereds med syfte att möjliggöra för Trafikverket att ansvara 
för perndlarparkeringar längs statlig väg utanför tätort. 

 

 

 

3. Viktiga åtgärder 
Utifrån ovan angvina angreppssätt kan åtgärder prioriteras. Gemensamt angreppssätt 
för genomförandet av alla Trafikverkets åtgärder är att de i största möjliga mån ska 
koordineras med andra åtgärder som sker på samma plats eller stråk.  

Åtgärderna i dessa avsnitt delas in i dem som är Trafikverkets egna att förfoga över, och 
dem som är andra aktörers. Att veta vilka relevanta åtgärder som finns för andra 
aktörer är viktigt för att Trafikverket i sin samverkan ska kunna agera på ett klokt sätt, 
trots att vår rådighet över dessa givetvis är liten. 
 

Här redovisas de åtgärder som Trafikverket förfogar över och som är möjliga  att genomföra 
inom ramen för åtgärdsområdena i Nationell plan samt regionala planer. Många åtgärder 
som inryms i 4-stegsprincipens två första steg återfinns också i avsnittet angreppssätt.  

De åtgärder som redovisas här är inte en total lista över samtliga åtgärder utan lyfter fram de 
som bedöms vara allra viktigast att överväga i planeringsprocessen. Den lämpliga mixen av 
åtgärder görs i planeringsprocessen, ofta efter en åtgärdsvalsstudie. 

I tabellen nedan återfinns inga specifika punktlighetsåtgärder, men många av åtgärderna 
leder till förbättrad punktlighet. 

 

 

 
Trafikverkets åtgärd Andra aktörer Åtgärdsområdets 

syfte 
Var ska detta 
etableras?  

Tänk på att… 

Generella åtgärder     
Samverka i riktning 
mot hållbart 
transportsystem 

Kommun, 
region, 
branschaktör
er 

Utveckla ett 
transportsnålt 
samhälle genom 
samhällsplanerin
g 
 

I samhälls-
planeringens 
alla skeden 

Bevaka och 
argumentera för: 
Exploateringar av 
nya områden måste 
så långt möjligt ske 
så att bilberoendet 
minskar 
Kollektivtrafik, 
gång och cykel 
prioriteras högre än 
privatbilism. 
Effektiv 

16 
 



distribution i 
städer. 

Mobility 
management  

Kommun, 
trafikutövare 
m.fl. 

Lindra effekten av 
planerade 
störningar genom 
att påverka 
användningen  

Där vi planerar 
och genomför 
arbeten som 
stör trafiken 

I övriga fall bör 
andra aktörer ha 
den ledande rollen 

     
Robusthet   där riskanalys 

visar att 
sårbarhet/kon
sekvenser är 
störst till följd 
av nedsliten 
infrastruktur 

samordna 
underhåll, 
reinvestering och 
smärre 
investeringar 
stråkvis för att 
minimera 
störningar på 
trafiken 

Omledningsvägar Kommun, 
trafikutövare 

upprätthålla 
transportflöden 
även vid 
störningar 

Speciellt där 
sårbara flöden 
finns och  
alternativen är 
få 

Tänk på alla 
trafikslag 

Underhåll av 
järnvägsnät  

 vidmakthåller 
eller återställer 
mot fastställd 
målstandard 

Prioriteras 
utifrån där 
samhällsnytta
n är störst 

Säkerställ att 
utrymme finns för 
rätt skyddsform för 
att undvika olyckor 

Rensning av 
trummor och diken 
samt underhåll av 
pumpar 

 förebygger 
översvämning 
och/eller rasrisk 

Där risken för 
höga 
vattenstånd är 
stor 

 

Trädsäkring  Minska 
trafikstörningar 
vid hård vind 

där 
sårbarenheten 
vid stormar är 
störst 

 
 
 

Bärighetssäkring  Farbara vägar 
året runt 

 Inte bara 
traditionell 
tjälsäkring utan 
också mot höga 
vattenstånd till 
följd av extrem 
nederbörd eller 
översvämningsrisk. 
Även för längre och 
tyngre fordon 

Vinterväghållning 
väg 

 Farbara vägar 
året runt 

Prioritera 
vinterkritiska 
sträckor, 
busshållplatser
kollektivtrafik, 
cykel, 
stigningsfält 

 

Fortsatt nationell 
satsning på höjd 
snöberedskap, t.ex. 
snöröjningsmaskiner 
och extra personella 
resurser 

 Farbar järnväg 
året runt utan 
förseningar 
 

Prioritera 
vinterkritiska 
sträckor/punk
ter 

 

Mer förebyggande 
underhåll  

 Minskar 
oplanerade 
störningar 

 Säkerställ att 
utrymme finns för 
rätt skyddsform för 
att undvika olyckor 
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Trafikinformations-
utrustning 

 Ge resenärer 
möjlighet att göra 
kloka val i sin resa 

 Beakta behoven 
från personer med 
funktionsnedsättni
ng 

Detektorer  Olika typer av 
detektorer som 
larmar vid 
problem/risk för 
problem 

 Kan koordineras 
med arbete för 
suicidprevention 

Störningsinformatio
n och omledning 

Tågoperatöre
r 

Förbättrad 
information till 
resenärer och 
näringslivets olika 
aktörer med 
effektivare 
omledning vid 
störningar 

  

     
Kapacitet/ järnväg     
Kapacitetsförstärk-
ningar som t.ex 
Optimering av 
signalsystem, 
samtidig infart, 
förlängning av 
mötesspår, växlar, 
upprustning av 
nedlagda sidospår, 
……. 

 Effektivare 
nyttjande av 
systemet 

Se lista från 
kapacitetscent
er  

Samordna insatser 
för att utnyttja 
banarbetstider 
effektivt och 
minska antalet 
trafikavbrott  

     
Kapacitet/väg   I första hand 

storstadsnära 
funktionella 
stråk som 
åtgärder 
behöver 
prioriteras. 
Ansvariga för 
statlig väg 

Samverka med 
kommun för att få 
helhet. 

Flödesoptimering av 
trafiksignaler 

kommun Effektivare flöde  Samplaneras med 
kommun 

Kollektivtrafikkörfält  
 

kommun Prioriterar 
kollektivtrafik 
vilket ger 
effektivare 
användning av 
vägkapacitet,  

 Samplaneras med 
kommun 

Påfartsreglering  Jämnare flöde   
Trafikinformation kommun, 

RKM 
Ger resenärer 
möjlighet att göra 
kloka val 

 Med trafikslags-
övergripande 
budskap om 
alternativa 
färdvägar, t ex 
möjlighet att resa 
kollektivt 

Variabel hastighet  Jämnare flöde   
Pendlarparkeringar Kommun, 

RKM 
Främja 
överflyttning till 
kollektivtrafik 

I 
befolkningstät
a områden 

Trafikverket ska 
inte stå för drift och 
förvaltning 
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Användbarhet/ 
funktionsnedsatta 

 Möjliggöra för 
personer med 
funktionsned-
sättning att 
använda 
transportsystemet 

 Bör samplaneras 
med övriga aktörer 
på repektive plats 
så hela resan 
fungerar 

Bytespunkter 
(stationer, hållplatser 
och bryggor) 

Övriga 
infrastruktur
förvaltare 

 Prioriterat nät  

Enkelt avhjälpte 
hinder, HIN 

 Kommun  Lokaler samt 
gångpassager, 
övergångsställ
en och 
gångbanor 
längs statlig 
väg. 

 

Rastplatser   Prioriterat nät  
Underhåll    Av största vikt att 

de miljöer som är 
anpassade också 
underhålls och 
sköts på ett sätt så 
att användbarheten 
består året runt 

     
Användbarhet/ 
barn 

 Reducera 
olycksrisk, öka 
barns rörlighet i 
transportsystemet 
och minska 
skjutsande 

Ansvariga på 
statlig väg 

Samverka med 
kommun 

Hastighetsreduceran
de åtgärder 

kommun  Där barn finns 
i, eller i 
anslutning till, 
trafikmiljön 

 

Säker utformning av 
hållplatser 

kommun   vägledning finns. 

     
Användbarhet/ 
cykel 

  Ansvariga 
på/längs 
statlig väg 

Samverka med 
kommun för att få 
en helhet 

Felande länkar och 
säkra cykelportar 

Kommun 
 

Knyta ihop till ett 
sammanhängande 
säkert 
cykelvägnät 

Främst nära 
eller i större 
städer utifrån 
behov och 
potential att 
kunna välja 
cykel som 
färdsätt till 
arbete och 
studier. Se 
handlingsplan 
för ökad säker 
cykling 

 

Vinterväghållning Kommun 
 

Möjliggöra 
cykling året runt 

Relationer 
med 
betydande 
cykling 

Höga och tydliga 
standardkrav  

Barmarksunderhåll Kommun Förbättra 
säkerheten 

Relationer 
med 
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betydande 
cykling 

Användbarhet/när
ingsliv 

    

Rastplatser för tung 
trafik på väg 

 För att klara kör- 
och vilotider 

Längs 
prioriterat nät 
för gods 

Säkerheten viktig 
för att undvika 
stölder 

Anslutningar till 
hamnar, terminaler 
och depåer 

 Underlätta 
intermodalitet 

Främst längs 
prioriterat nät 
för gods 

Här ingår bl a att 
teckna avtal med 
terminal- och depå 
ägare 

Tillgänglighet till 
hamnar, terminaler 
och depåer 

Ägare av 
hamnar, 
terminaler 
och depåer 

Öppenhet och 
konkurrensneutra
litet 

  

Flexibel tågläges 
tilldelning 

 Ökade 
möjligheter till 
järnvägstransport
er 

  

Samordnade 
varutransporter 

Kommuner, 
Varuägare 

Effektivare 
distributionstrafik 

  

 
 

4. Synergier 
Störst påverkan på systemet har åtgärder som förbättrar robusthet. Sådana åtgärder 
förbättrar punktlighet och användbarhet och möjliggör ett effektivt utnyttjande av den 
kapacitet som systemet är dimensionerat för att erbjuda. Åtgärder som förstärker kapaciteten 
utöver den ursprungliga dimensioneringen bidrar också till att öka punktligheten och 
användbarheten.  

5. Målkonflikter/avvägningar 
 

Om man gör rätt från början reduceras målkonflikterna. De angreppssätt och åtgärder som vi 
här lyfter fram syftar också till att minimera målkonflikter mellan tillgänglighet, säkerhet 
samt miljö och hälsa. Lokalt och regionalt kan naturligtvis sådana konflikter uppstå, men 
dessa måste hanteras i den löpande planeringsprocessen.  

Exploateringar av nya områden bör så långt möjligt ske så att bilberoendet minskar, dvs så 
att de kan nås med kollektivtrafik och cykel. Miljöaspekterna måste beaktas, som t.ex. buller 
och luftkvalitet. 

Åtgärder som främjar ökad cykeltrafik är positivt för tillgängligheten, hälsan och miljön, men 
kräver vaksamhet när det gäller utformningen så att säkerhetsrisker beaktas. Antalet 
cykelolyckor har ökat under senare år.  

De åtgärder som föreslås för att förbättra barns möjligheter att använda transportsystemet 
bidrar till att förbättra hälsan och reducera säkerhetsriskerna. 

Vinterväghållning är viktigt för användbarheten men användande av salt är problematiskt ur 
miljöperspektiv. Bristfällig vinterväghållning i kombination med dåligt utrustade fordon 
och/eller olämplig körstil kan medföra säkerhetsrisker.  
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