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9 Förutsättningar för föreslagen inriktning perioden 2010–2019 
 
SAMMANFATTNING: 
 

• Vägverkets samlade förslag har bland annat utgått från länens inspel. 
• Vägverket använder sig av fyrstegsprincipen vilken bland annat legat till grund för 

den prioriteringsordning som tillämpas. Samhällsekonomisk effektivitet och 
måluppfyllelse är delar av prioriteringsordningen. 

• För att nå avvägd måluppfyllelse vid övergång till nytt hastighetssystem behöver 
investeringar göras. 

• Vägverket återkommer till regeringen med beskrivning av vilken förändringstakt 
som är realistisk för det nya hastighetssystemet. 

• Om kilometeravgifter införs bör dessa differentieras avseende olika vägnät. 
• Av det totala utbudet av kollektivtrafik är 74 procent busstrafik. 
• Arbetet med att skapa förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och 

jämlikhet bedrivs som en integrerad del i verksamheten. 
• Vägverkets regioner i samverkan med kommunerna kommer att inventera, 

kostnadsberäkna och tidsätta åtgärder för cykeltrafiken i åtgärdsplaner.  
• En ojämlik tillgång till och möjlighet att utnyttja vägtransportsystemet är inte 

förenligt med en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning. 
• God framkomlighet och konkurrenskraftiga transportkostnader är en viktig 

konkurrensförutsättning för svenska företag. 
• Det finns ett uppskattat investeringsbehov på uppåt 300 miljarder kronor för de 

närmaste 20-25 åren. Genomsnittlig nettonuvärdeskvot beräknas ligga på ungefär 
1,5 – vilket är mycket högt. 

• Storstadsregionerna fungerar som tillväxtmotorer för hela landet. 
• Väsentligt att relevanta branschindex används för beräkning av planeringsramar, 

anslag och låneramar. 
• Vägverket önskar en friare användning av anslagen, en flexibel lånehantering och 

fonderingsmöjligheter. Nuvarande spelregler begränsar användningen av 
fyrstegsprincipen och missgynnar en rationell framdrift av större projekt.   

• Vägverkets långsiktiga målbild är att driften och underhållet avgiftsfinansieras, 
investeringarna prioriteras av riksdagen och länen/regionerna. Tydligt för 
trafikanterna vilken drift- och underhållsstandard man betalar för. 

• Beslut om avgiftsfinansiering för nyinvesteringar bör tas inom ramen för befintligt 
planeringssystem med samma krav på samhällsekonomiska analyser som för 
övriga projekt. 

• Av Danmark, Finland, Holland, Norge och Tyskland, avsätter alla utom Finland 
mer medel per kilometer statlig väg för investeringar och drift och underhåll. 

• EUs strukturfonder ska användas.  
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9.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÄGVERKETS INRIKTNINGSUNDERLAG 
 
Vägverkets inriktningsunderlag utgår för det första från regeringens direktiv att under-
laget ska vara allsidigt och övergripande med målsättningen att en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar infrastruktur ska säkerställas för ett transportsystem där 
trafikslagen kompletterar varandra. Regeringens direktiv återfinns i sin helhet som bilaga 
4 i denna rapport. 
  
Den andra utgångspunkten är att det regionala utvecklingsarbete som bedrivs i länen ska 
tas tillvara och beaktas i inriktningsunderlaget. Med ”länen” avses här länens planerings-
ansvariga regionala organ, det vill säga länsstyrelser eller regionala självstyrelseorgan och 
kommunala samverkansorgan. Västra Götalandsregionen och Region Skåne har i en 
försöksverksamhet bidragit med sammanhållna regionala underlag. Vägverket bifogar 
deras rapporter till detta inriktningsunderlag. Dessa underlag (samt flera andra) 
understryker att det svenska transportsystemet ingår i ett internationellt transportnät. 
Underlag har även inhämtats från övriga berörda centrala myndigheter samt pågående 
utredningar. En sammanställning över länens strategier samt inspel från centrala 
myndigheter och hur detta material har tagits till vara beskrivs mer noggrant längre fram i 
rapporten. 
 
Den tredje utgångspunkten är Vägverkets strategiska plan för perioden 2008-2017. Denna 
slår fast att Vägverket strävar mot ett transporteffektivt samhälle. Detta förutsätter goda 
transportlösningar som på ett effektivt och resurssnålt sätt kan länka samman samhällets 
olika funktioner. I planen finns en prioriteringsordning för de resurser som staten satsar på 
väginfrastruktur (se nedan). Vägverket bifogar Strategisk plan till denna rapport. 
 
Fyrstegsprincipen1 är ett viktigt förhållningssätt vid all framtagning och analys av olika 
lösningar. Den används i all planering i vägtransportsystemet, såväl på denna övergrip-
ande nivå som för enskilda åtgärder och såväl i Vägverkets egen planering som i 
samverkan med andra aktörer inom transportsektorn. Banverket och Vägverket har 
tillsammans tagit fram ett förslag på hur denna princip ska kunna utvecklas och tillämpas 
i inriktningsplaneringen. Detta redovisas längre fram i rapporten. Nedanstående 
prioriteringsordning är ett konkret exempel på hur fyrstegsprincipen tillämpas inom 
Vägverket. 

                                                      
1 Fyrstegsprincipen innebär att man i första hand ska överväga sådana åtgärder som kan påverka 
transportbehovet och valet av transportsätt. I andra hand prövas åtgärder som ger ett effektivare 
utnyttjande av befintligt vägnät, i tredje hand förbättringsåtgärder och i fjärde och sista hand 
övervägs nyinvesteringar. 
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9.2 PRIORITERINGSORDNING 
 
Utgångspunkten för detta inriktningsunderlag är att den verksamhet som omfattas av den 
nuvarande nationella planen för vägtransportsystemet (NPVS) och länsplanerna, i stort 
kommer att ligga som en grund för genomförande även i kommande åtgärdsplanering. De 
prioriteringsgrunder som anges i Vägverkets strategiska plan för 2008-2017 anser vi i 
stort vara tillämpliga även för ett inriktningsunderlag för åren 2010-2019. Grunderna för 
prioritering är i huvudsak de transportpolitiska målen och kundernas behov, samhälls-
ekonomisk effektivitet och bevarande av vägkapitalet. Prioriteringsgrunderna avgör 
prioriteringar mellan olika verksamhetsområden och inom respektive område. Ordningen 
i en sådan prioriteringslista är med nödvändighet principiell och schematisk. Det kan 
innebära att en högt prioriterad verksamhet inom ett område i praktiken kommer att 
prioriteras före en lågt prioriterad verksamhet inom ett område som är högre prioriterat. 
Prioriteringsordningen kan förstås i olika stycken komma att omprövas under planerings-
processen även om huvuddragen kommer att bestå. Vi redovisar här ordagrant den 
prioriteringsordning som Vägverkets styrelse har antagit i samband med Vägverkets 
strategiska plan:  
 
I stora drag prioriteras åtgärder inom vägtransportsektorn i följande ordning: 
 
1 Myndighetsutövning enligt uppdragsgivarens krav ska alltid genomföras. 
 
2 Drift. Möjligheten att göra besparingar är ytterst begränsade inom driftområdet. 
 
3 Underhåll. I första hand prioriteras underhåll av väginformatik, tunnlar och broar 

samt vägutrustning som är viktigt för trafiksäkerheten. Därefter prioriteras 
bevarandet av belagda vägar. Lägst prioriteras övrigt vägunderhåll.  

 
4 Pågående väginvesteringar, lånefinansierade investeringar samt amorteringar av lån.  
 
5 Bärighetsåtgärder. I första hand prioriteras framkomlighet för lätt trafik, därefter 

bärighetshöjning för broar och tjälsäkring av viktiga näringslivsvägar, i tredje hand 
anpassning till bärighetsklass 1 och i fjärde hand rekonstruktion. Lägst prioriteras 
beläggning av grusväg. 

 
6 Verksamheten inom sektorsuppgiften samt övriga myndighetsuppgifter. Inom 

sektorsuppgiften prioriteras medverkan i tidiga skeden av samhällsplaneringen samt 
stöd och bidrag till andra aktörers arbete med att påverka utformningen och 
användningen av transportsystemet. Exempel på verksamhet med lägre prioritet är 
detaljplanegranskning, påverkan riktad direkt till användarna av transportsystemet 
och informationsinsatser. Bland övriga myndighetsuppgifter prioriteras arbete med 
förenkling av regelverken. 
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7 Riktade mindre åtgärder (även kallade smärreåtgärder). I första hand prioriteras 

åtgärder som bidrar till att de transportpolitiska etappmålen uppnås (anpassning för 
funktionshindrade, trafiksäkerhet, buller, skydd av vattentäkter etc.) samt åtgärder 
med särskilt hög samhällsekonomisk lönsamhet och/eller hög kundnytta. I andra 
hand prioriteras åtgärder som förbättrar barns skolvägar. 

 
8 Nystarter av utpekade väginvesteringar. 
 
9 Nystarter av övriga väginvesteringar samt amorteringar av förskotterade 

investeringar. 
 
 

9.3 ETT NYTT HASTIGHETSSYSTEM 
 
Ett nytt hastighetssystem är beslutat av riksdagen och kommer att införas. Systemet 
möjliggör ett flexibelt införande av nya hastighetsgränser. Målet är att detta ska leda till 
hastighetsgränser som är respekterade av trafikanterna, grundar sig på människans 
förmåga att tåla krockvåld, medger hög tillgänglighet på viktiga stråk samt bidrar till att 
miljömålen kan uppnås. 
 
Vägverket utreder för närvarande införandet och kommer att återkomma till regeringen 
med beskrivningar av vilken förändringstakt som är realistisk för det nya hastighets-
systemet, beroende på vilka medel som kan avsättas. 
 
 

9.4 SAMORDNINGSEFFEKTER 
 
Det finns samordningseffekter mellan olika delar av de ekonomiska ramarna, mellan 
trafikslagen och mellan olika väghållares insatser. I de olika nivåförslag Vägverket för 
fram har vi integrerat åtgärder för godstrafikanter, kollektivresenärer, funktionshindrade 
och gång- och cykeltrafikanter samt åtgärder för jämställdhet och trygghet. Åtgärder inom 
dessa områden sker delvis på det statliga vägnätet men också i stor utsträckning utanför 
detta. Därför har vi valt att här peka ut några områden där samordningen mellan olika 
väghållare, trafikslag och andra intressenter särskilt behöver uppmärksammas. Denna 
samordning är speciellt viktig med tanke på att vägtransportsektorn är det trafikslag som 
sammantaget har det i särklass största trafikarbetet. Vägtrafiken står för 87 procent av 
persontransportarbetet och 40 procent av godstransportarbetet. Av godstransporterna på 
land går 64 procent på väg. 
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9.4.1 Samordning inom godstrafiken 
 
Vi anser att samordning och samplanering mellan trafikslagen bör ske i så stor 
utsträckning som möjligt. Vägverket ska stödja Banverket och marknadens aktörer vid 
etablering av strategiska kombiterminaler och hamnar genom att säkerställa att det finns 
goda anslutningsvägar. Vägverket ska också medverka vid vidareutveckling av tjänster 
som erbjuds vid terminalerna. I dialog med berörda aktörer ska Vägverket ta fram och 
genomföra åtgärder och serviceåtaganden som underlättar för godstransporterna, till 
exempel ett vägnät med särskilda kvaliteter för de långväga transporterna (vinterdrift, 
vägunderhåll, rast- och uppställningsplatser etc.). Om kilometeravgifter införs bör dessa 
differentieras bland annat mellan olika vägnät. På stamvägnätet och på utpekade gods-
stråk ska Vägverket genomföra åtgärder som förebygger oväntade händelser samt ha 
beredskap att avhjälpa problemen då sådana händelser ändå inträffar. Tillsammans med 
näringslivet och andra berörda aktörer ska Vägverket förbättra tillgängligheten till mål-
punkter för näringslivets transporter i städer, till exempel genom uppställningsplatser i 
anslutning till städerna. Godstransporternas internationella karaktär ska särskilt beaktas. 
 

9.4.2 Samordning inom kollektivtrafiken 
 
Arbetspendling ska underlättas genom systematiska åtgärder på utpekade pendlingsstråk. 
Pendlarna ska få stöd för att välja färdsätt som innebär ett hållbart resande. Service-
åtaganden ska garantera framkomligheten på utpekade pendlingsstråk. Tillsammans med 
olika aktörer ska Vägverket vidareutveckla tjänster för kundanpassad information före 
och under hela pendlingsresan och andra sätt att säkerställa resmöjligheter vid plötsliga 
trafikhinder med bristande framkomlighet. Nya tjänster för kollektivtrafik och annan 
samåkning ska utvecklas tillsammans med marknadens aktörer. På stamvägnätet och på 
utpekade pendlingsstråk ska Vägverket genomföra åtgärder som förebygger oväntade 
händelser samt ha beredskap att avhjälpa problemen då sådana händelser ändå inträffar. 
Vägverket ska tillsammans med berörda aktörer identifiera och genomföra åtgärder som 
främjar framkomligheten i kollektivtrafiken samt ger mer attraktiva och effektiva 
bytespunkter. 
 
Längre fram i underlaget beskrivs de preliminära strategier inom detta område som 
Vägverket och Banverket har tagit fram tillsammans inom ramen för projektet KOLL 
framåt. 
 
En mycket stor del av kollektivtrafiken går på väg. År 2005 utgjorde busstrafik 74 procent 
av det totala utbudet2 av kollektivtrafik och stod för 54 procent av alla resta personkilo-
meter3 inom kollektivtrafiken. 

                                                      
2 Utbudet mäts i utbudskilometrar varmed avses antalet kilometer med buss eller spårbunden trafik 
som framförs i aktivt arbete (ej tomtrafik). 
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9.4.3 Samordning mellan väghållare 
 
Det finns många områden där Vägverket har en samordnande roll mellan olika väghållare. 
Speciellt lyfter vi här fram arbetet med att undanröja hinder för funktionshindrade, att 
underlätta cykling, samt att ta till vara kundgruppers önskemål i frågor där vi har en bred 
kunskap, speciellt när det gäller kvinnor och frågor om trygghet. 
 
Samordning för att skapa tillgänglighet för funktionshindrade  
Funktionshindrade har samma behov som andra av att kunna använda den fysiska miljön 
och samma rätt att använda den. Arbetet med att skapa förutsättningar för funktions-
hindrades delaktighet och jämlikhet bedrivs som en integrerad del i verksamheten. 
Vägverket ska genom samverkan och samråd  

• skapa förutsättningar för funktionshindrades delaktighet och jämlikhet inom 
vägtransportsystemet  

• undanröja hinder för funktionshindrade att använda vägtransportsystemet  
• ställa krav på tillgänglighet från början när fysisk miljö planeras, projekteras och 

byggs  
• göra information och dokumentation tillgänglig  
• stimulera alla aktörer att ta hänsyn till funktionshindrades behov av tillgänglighet 

inom hela vägtransportsystemet.  
 
Vägverket ska tillsammans med berörda aktörer verka för ökad samordning av kollektiv-
trafiken och färdtjänsten. Det ska minska behovet av särlösningar samtidigt som antalet 
nöjda färdtjänstresenärer inte minskar. 
 
Samordning för ökad cykling 
Den nationella strategin för ökad och säker cykeltrafik pekar ut två övergripande mål: 

• cykeltrafiken ska bli säkrare  
• cykeltrafikens andel av resorna ska öka. 

 
För att möjliggöra ökad säker cykling är det angeläget att skapa sammanhängande gång- 
och cykelvägnät. I första hand gäller det cykelvägar för arbetspendling och från bostads-
områden till skolor och fritidsanläggningar. Cykelvägar behövs såväl längs de regionala 
vägarna som i tätort. Det som ger mest nytta för pengarna och snabbast leder till målet om 
ökad cykling är att komplettera gång- och cykelvägnäten i tätorter. Om cyklingen ska öka 
på lång sikt är dock investeringar i gång- och cykelvägar längs de regionala vägarna av 
högsta vikt. Det är en förutsättning för att bilpendlare ska övergå till cykel i större 
utsträckning. Vägverkets regioner kommer i samverkan med kommunerna att inventera 
behoven av åtgärder för cykeltrafiken samt kostnadsberäkna åtgärderna som ett inspel till 
länen i åtgärdsplaneringen.  
 

                                                                                                                                                  
3 SIKA Statistik 2006:24 
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Samordning för jämställdhet och trygghet 
De flesta systemutformare och väghållare har vaga begrepp om att män och kvinnor 
har olika preferenser och beteenden i transportsystemet. Vägverket och övriga trafikverk 
har en viktig roll i att förmedla den kunskap vi har. Tillsammans med övriga väghållare 
och aktörer har vi möjlighet att utveckla nya lösningar och tjänster som stödjer en säker 
och trygg gatumiljö i tätorter och på landsbygd. Ojämlika möjligheter att utnyttja väg-
transportsystemet är inte förenligt med en samhällsekonomiskt effektiv transport-
försörjning. 
 
Verksamheten ska bedrivas så att kvinnor och män får del av väghållarnas service på lika 
villkor. Värderingar och behov hos olika grupper av kvinnor och män ska få samma vikt. 
Jämställdheten ska integreras i all verksamhet.  
 
 

9.5 SAMBAND MELLAN VÄGHÅLLNING, TRANSPORTER OCH EN 
POSITIV SAMHÄLLSUTVECKLING 

 
Väghållning är åtgärder som påverkar vägnätets utformning och tillstånd. Genom 
förbättrat tillstånd på vägnätet kan transporter genomföras enklare och billigare. Väg-
hållningen ger således förutsättningar för sänkta kostnader genom bland annat att 
avstånden och därmed restiden minskar och trafiksäkerheten och komforten ökar. 
Minskade avstånd innebär i sin tur vidgade marknader för såväl företag som arbetstagare. 
 
Drift och underhåll måste utföras på en väganläggning direkt när den har tagits i bruk. 
Åtgärderna inom drift och underhåll är mångfasetterade och utförs på många olika typer 
av vägar och med en rad skiftande insatser. Genom drift och underhåll ska vägnätet kunna 
användas på ett säkert sätt, med rimliga fordonskostnader och acceptabel framkomlighet 
och bekvämlighet. Användarna av vägnätet ska kunna lita på att vägarna är framkomliga 
under hela året. Men det är också väsentligt att vägnätets långsiktiga hållbarhet säkras till 
lägsta möjliga kostnad. 
 
För näringslivet är en hög drift- och underhållsstandard av avgörande betydelse för att 
vidmakthålla och utveckla befintliga företag och för att skapa nya verksamheter. God 
framkomlighet och konkurrenskraftiga transportkostnader är en viktig konkurrensförut-
sättning för svenska företag.  
 
Tillväxt och konkurrenskraft ger förutsättningar för att företagen ska kunna exportera. 
Dessa faktorer bestäms i stor utsträckning av tillgången till viktiga resurser och 
marknader: 
• arbetskraft (arbetsmarknad, boendemiljö, samhällsservice, fritidsaktiviteter) 
• material (råvaror finns där de finns, men de kan ibland transporteras billigt till 

exempel med sjötransporter) 
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• underleverantörer av komponenter och tjänster (produkter, energi, samhällsservice, 
konsulter, forskningsmiljöer) 

• konsumenter (såväl svenska som utländska – det är viktigt att bibehålla Sveriges 
rykte som exportland). 

 
Näringslivet efterfrågar i allt högre utsträckning transporter med hög regularitet, säkerhet 
och tillförlitlighet. Moderna företags transporter är organiserade enligt just-in-time-
principen. Transporterna måste därför kunna utföras dygnet runt, året om. Väntetider på 
grund av försenat material eller skadade komponenter innebär oacceptabla förluster.  
 
Arbetstillfällen och befolkning koncentreras allt mer till tillväxtområden. Det innebär 
samtidigt en risk för att glesbygden utarmas. Det är angeläget att skapa möjligheter att 
överleva för de näringar som har förutsättningar att göra det i dessa delar av landet.  
 
Långa pendlingsavstånd innebär höga krav på väglaget vintertid och krav på att vägytan 
är så jämn att reshastigheten inte måste ligga långt under den tillåtna hastigheten. Andra 
viktiga krav att tillgodose är tillförlitliga vägar till vintersportcentrum för busstrafiken, 
eftersom högsäsongen i stort sammanfaller med tjällossningen. Skogsindustrin ställer krav 
på att restriktioner vid tjällossningen ska undanröjas.  
 
Det alltmer specialiserade samhället kräver alltmer utvidgade arbetsmarknader om målet 
full sysselsättning ska bli möjligt att nå. Det förutsätter att pendlingsavstånden kan bli 
längre utan att restiden förlängs. Tiden värderas högt och människor accepterar inte 
tidskrävande resor och långa väntetider. I befolkningscentrum måste kollektivtrafiken 
svara för den största andelen av arbetspendlingen medan den individuella arbetspend-
lingen utgör ett komplement.  
 
På dagens arbetsplatser finns inte personal eller insatsvaror som är back-up. Förseningar 
innebär därför oacceptabla förluster. Hela transportkedjan från dörr till dörr måste därför 
fungera pålitligt. Trängseln i storstäderna kräver väginformatiklösningar så att väg- och 
gatusystemets kapacitet utnyttjas maximalt.  
 
Kraven på regularitet och pålitlighet innebär höga krav på vinterväghållningen för 
samtliga kundgrupper. Särskilt är det viktigt att ta hänsyn till de krav som ställs av 
funktionshindrade och oskyddade trafikanter. Detta gäller även krav på åtgärder som 
bidrar till ökad jämställdhet. 
 
Trafiksäkerheten är ett samspel mellan förarna, fordonen, vägens utformning och dess 
tillstånd. Brister hos en av komponenterna kan i viss utsträckning kompenseras genom att 
kvaliteten höjs hos övriga komponenter. Drift- och underhållsåtgärderna spelar en viktig 
roll för att upprätthålla trafiksäkerheten. Exempel på det är halkbekämpning vintertid och 
beläggningsunderhåll som medför att vägen är jämn, har rimlig friktion och rätt lutning 
mot kanterna (tvärfall).  
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9.6 STORA BEHOV OCH STOR POTENTIAL  
 
Enligt den inventering som presenteras tidigare i rapporten är investeringsbehovet ca 295 
miljarder kronor för perioden 2010 till 2030. 
 
Det finns stora behov både av att vidmakthålla och utveckla vägtransportsystemet. Det 
gäller framför allt att bevara vägkapitalet genom underhåll. När det gäller investeringar 
finns i dag betydligt fler förslag till samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder än vad som 
ryms i nuvarande planeringsramar. Samhällsekonomisk lönsamhet är förstås endast en, 
om dock viktig, av de parametrar som ligger till grund för investeringsbeslut. Det faller 
sig naturligt att på olika sätt söka ta tillvara den betalningsvilja som finns bland allmänhet 
och näringsliv för att upprätthålla och förbättra vägtransportsystemet.  
 
De objekt som finns i nuvarande planer har som regel mycket hög samhällsekonomisk 
lönsamhet. Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten (NNK)4 låg för objekten i nuvarande 
nationella plan på 1,4. Genomsnittlig kvot för de objekt som övervägts men inte kommit 
med i planen var 0,95. Genomsnittlig nettonuvärdeskvot beräknas i detta inriktnings-
underlag ligga på ungefär 1,5 vilket är mycket högt. Fullständiga objektskalkyler kommer 
att genomföras i samband med åtgärdsplaneringen.  
 
Det finns såväl negativa miljöeffekter som positiva exploateringsvinster som vi har svårt 
att fånga med kalkylmetodiken6, och därför måste beskriva utförligt på annat sätt. 
Sammantaget kan vi dock tydligt se att det finns stor samhällsekonomisk nytta av en 
fortsatt investeringsverksamhet.   
 
I en verklighet med begränsade resurser och många viktiga samhällsbehov krävs förstås 
en noggrann prioritering och avvägning av vilka åtgärder samhället ska satsa på i första 
hand. Men att behöva avstå från att genomföra åtgärder med hög samhällsekonomisk 
lönsamhet är även det kostsamt. 
 
Nutek7 har nyligen låtit genomföra en analys för storstadsområdena där man har beräknat 
ett samhällsekonomiskt intäktsbortfall av att inte genomföra investeringar. Traditionellt 
beräknar man vilken nytta framtida investeringar kan ge. Utgångspunkten var överens-

                                                      
4 För att en åtgärd ska vara samhällsekonomiskt lönsam enligt en nyttokostnadskalkyl ska den ha 
en nettonuvärdeskvot som överstiger 0. Vid NNK 1 får samhället tillbaka den gjorda investeringen 
2 gånger om i form av minskad restid, olyckskostnad och andra i monetära termer omräknade 
nyttor. 
5 Dessa objekt kallades ”goda tvåor” 
6 Exempel på svårvärderade effekter är negativa intrång i natur- och kulturmiljöer, positiva 
markexploateringseffekter, minskad restidsosäkerhet och förseningar i samband med åtgärder mot 
trängsel, hälsoeffekter av cykling, och inkomsteffekter i samband med ökad tillgänglighet och 
bättre matchning på arbetsmarknaden. 
7 Nutek R 2007:08 Hur mycket kostar det att vänta – en kontrafaktisk analys 



 

13

kommelserna mellan staten och storstadsregionerna i början av 1990-talet, det vill säga 
Dennis-, Adelsohn- och Hulterströms överenskommelserna. 
 
Nuteks beräkningar visar att kostnaderna för att inte genomföra investeringsobjekt i den 
takt som ursprungligen planerades uppgår till närmare 70 miljarder kronor fram till 2020. 
Förenklat uttryckt har man kalkylerat med uteblivna inkomster genom dels uteblivna 
restidsvinster för trafikanterna, dels bättre matchning på arbetsmarknaden. Nutek utgår 
inte från den metodik och de effekter som trafikverken traditionellt beräknar i nytto-
kostnadskalkyler och metodiken har inte granskats på samma sätt. Därför tar vi inte 
ställning till storleksordningen på dessa effekter. Nuteks beräkningar illustrerar dock 
tydligt hur viktigt det är att kunna tidigarelägga lönsamma investeringar. 
 
Den ekonomiska aktiviteten i Sverige koncentreras allt mer till regionala centrum och 
storstadsregioner. Det visar en bilaga som Långtidsutredningen 2008 har publicerat8. De 
regionala centrum som växer fram antas också ha påverkat tillväxten positivt. En slutsats 
av detta är att storstadsregionerna och de regionala centrum behöver ha en väl fungerande 
transportinfrastruktur så att de även fortsättningsvis kan fungera som tillväxtgeneratorer. 
 
I Storbritannien har nyligen Rod Eddington9 åt regeringen genomfört en större studie av 
de långsiktiga sambanden mellan transporter och landets ekonomiska produktivitets-
tillväxt, stabilitet och åtaganden för en hållbar utveckling. Delar av slutsatserna gäller 
även för svensk infrastrukturplanering. I rapporten dras slutsatsen att den långsiktiga 
avkastningen av många åtgärder kan vara mycket hög. Den långsiktiga prioritering man 
föreslår är att i första hand transportförsörja växande och trängseldrabbade urbana 
områden och deras omgivningar samt att bygga ut de viktigaste transportkorridorerna 
mellan dessa områden till de viktigaste internationella anslutningarna (hamnar och 
flygplatser). Vidare konstaterar Eddington att både av ekonomiska och miljömässiga skäl 
bör alla transporter oavsett trafikslag bära alla sina externa, sociala och miljömässiga 
kostnader. Eddingtons rapport och tidigare den så kallade Stern rapporten föreslår att 
klimathotet bör mötas med en kombinerad tillväxt- och beskattningsstrategi som 
inkluderar transportsektorn. Eddingtonrapporten kommer fram till att förseningar, 
restidsvariationer och flaskhalsar medför stora kostnader och att åtgärder inom dessa 
områden har en stor tillväxtfrämjande potential. Den visar också att mindre åtgärder, 
inklusive åtgärder för gående och cyklister, ofta har mycket stor lönsamhet. 
 

                                                      
8 bilaga 2, Plats för tillväxt (SOU 2007:25) 
9 The Eddington transport study – The case for action: Sir Rod Eddington´s advice to Government, 
December 2006 
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9.7 STORSTADSREGIONERNAS ROLL SOM TILLVÄXTMOTORER 
 
Regionförstoring vidgar valmöjligheterna när det gäller bostads- och arbetsort och är en 
stark drivkraft för tillväxt och sysselsättning. Sverige ligger i utkanten av EU-området 
men har ett stort och ökande handelsutbyte både med de europeiska länderna och med 
länder i andra världsdelar. Det är viktigt att våra förbindelser med omvärlden både till 
lands och sjöss fungerar väl. Göteborgs hamn har både en transocean trafik och en trafik 
mot andra hamnar i Europa. I Skåne passerar transittrafiken på väg till och från 
kontinenten, Baltikum och Ryssland. Det transporterade godset med export- import- och 
insatsvaror kommer från alla delar av landet. Den tunga trafiken ställer höga krav på 
vägtransportsystemen i Skåne och Västra Götaland. 
 
Skåne är en del av en storstadsregion som omfattar 3,6 miljoner invånare. Trafik-
utvecklingen är stark och utvecklingen mot en integrerad storstadsregion över Öresund är 
tydlig. Öresundsintegrationen utgör en mycket stor potential för invånare och företag i 
Skåne och de nationella stamvägarna utgör tillsammans med ett begränsat antal regionala 
vägar en stomme som knyter samman Skåne. Region Skåne beskriver i det dokument som 
bifogas Vägverkets inriktningsunderlag ”Inriktning för infrastrukturplaneringen i Skåne 
2010 till 2019” ett stort behov av infrastrukturinvesteringar för att kunna fullfölja mål-
sättningarna om bland annat fortsatt regionförstoring, regionintegrering, utveckling av ett 
miljöanpassat och säkert transportsystem för alla samt utveckling av infrastrukturen i 
tillväxtcentra.  
 
Den ekonomiska tillväxten i Västra Götaland och särskilt i Göteborgsområdet har varit 
mycket stark. Regionen fungerar som en motor för svensk ekonomi och investeringar i 
hållbar och säker infrastruktur har stor betydelse för näringslivets utveckling såväl i 
regionen som i landet som helhet. Region Västra Götaland beskriver i det dokument som 
bifogas Vägverkets inriktningsunderlag ”Ökad tillväxt och en bättre miljö – åtgärder i 
transportsystemet i Västra Götaland 2010-2019” förutsättningar och målbilder för 
regionen.  Man anför bland annat att risk finns att tillväxten bromsas upp på grund av 
kapacitetsbrister. Vägverket verkar för att nya älvförbindelser i Göteborg kommer till 
stånd inom en snar framtid. Ökad tillgänglighet över Göta älv och till Göteborgs hamn är 
av både regionalt och nationellt intresse. 
 
Stockholmsregionen är en attraktiv region som enligt den regionala utvecklingsplanen 
beräknas växa från dagens 1,9 miljoner invånare. Regionen behöver även fortsätta växa 
om Stockholm ska kunna fungera som ekonomisk motor för svensk ekonomi. För att 
kunna behålla och utveckla sin internationella konkurrenskraft behöver regionen bland 
annat en effektiv transportstruktur. Ett väl fungerande transportsystem i Stockholms-
regionen är också av nationell betydelse eftersom europavägarna E 4 och E 20 genom 
Stockholm är viktiga länkar i nationella stamvägnätet. Förbättrad kapacitet på både väg 
och spår över Saltsjö-Mälaravsnittet är en förutsättning för regionens tillväxt. Det finns ett 
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stort behov av en Nordsydlig förbindelse och Vägverket verkar för att en förbindelse 
kommer till stånd inom en snar framtid.  
 
 

9.8 SYNERGIER AV BÄRIGHETSSATSNINGAR 
 
Bärighetssatsningar ger synergier på behovet av underhåll både på kort och lång sikt. 
Kortsiktigt ersätter en bärighetsåtgärd det underhåll som annars skulle utföras under de 
närmaste åren. På lång sikt ökar intervallen mellan underhållsåtgärderna på en väg som 
har fått förbättrad bärighet. Därmed minskar årskostnaden för underhåll. Exempelvis 
beräknas en tjälsäkringsåtgärd reducera underhållsbehovet på vägavsnittet med en 
tredjedel av kostnaden för åtgärden. 
 
 

9.9 FINANSIERINGSFORMER 
 
Vägverket bejakar nya finansieringsformer för att öka verksamhetens flexibilitet, 
effektivitet och nytta, till exempel friare användning av anslag, offentlig-privat samverkan 
(OPS), korta lån för investeringar samt kilometer- och brukaravgifter. Även möjligheter 
till EU-finansiering och annan samfinansiering bör tas till vara.  Samtidigt som 
finansieringsformerna bör bli flexiblare finns ett behov av klara spelregler för vad som är 
statligt, regionalt och kommunalt ansvar.  
 
Föreslagna nivåer i detta inriktningsunderlag är uttryckta i fasta priser i 2007 års prisnivå. 
Som Vägverket och Banverket gemensamt konstaterar längre fram i rapporten är det 
väsentligt att relevanta branschindex används för beräkning av planeringsramar, anslag 
och låneramar. 
 

9.9.1 Flexibel finansiering 
 
Vägverket önskar en friare användning av anslagen under planeringsperioden 2010–2019. 
Nuvarande indelning av anslagsposterna begränsar användningen av fyrstegsprincipen.  
 
En flexibel lånehantering och fonderingsmöjligheter är viktiga för att kunna organisera 
finansieringen smidigt, framför allt av större objekt. Vägverket bör ges ramanslag och 
tillåtas jämka ramarna mellan åren samt ges möjlighet att ta upp lån. Lånefinansiering gör 
det möjligt att bedriva en effektiv väghållning inte minst vad avser större projekt.   
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Flera olika former av flexiblare finansiering kan övervägas. En möjlighet kan vara en 
statlig vägfond. En sådan fond kan ge lån till alternativa finansieringslösningar till 
exempel OPS. 
 

9.9.2 Finansiering av drift och underhåll via avgifter samt trafikstyrning 
 
Vägverket förordar att skatter och avgifter på vägtrafiken ska kunna innehålla olika 
separata delar. Förutom fasta allmänna skattekomponenter för finansiering av den 
allmänna välfärden förordar Vägverket rörliga på marginalkostnader grundade 
komponenter som tas ut nära sammanhang med användningen av infrastrukturen, för att 
få en effektiv och hållbar användning av vägtransportsystemet. Intäkterna från dessa 
avgifter bör väghållarna få använda direkt för drift och underhåll av vägarna, utifrån målet 
om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.  
 
Om kilometeravgift för tunga fordon införs under planperioden bör den så snart som 
möjligt differentieras efter fordonens totalvikt och miljöegenskaper samt beroende på var 
man kör – i tätort eller landsbygd och på vilken vägtyp. En differentiering kan bidra till 
att den tunga trafiken i första hand trafikerar vägar med god standard och att man 
undviker genomfartstrafik på det nät som är mindre lämpligt. Kilometeravgift kan 
användas för att stimulera den tunga fjärrtrafiken att i första hand använda det vägnät som 
är lämpat för sådan trafik. Tung trafik på vägar med lägre standard leder till markant 
ökade drift- och underhållskostnader. En nyligen genomförd studie har visat att en 
differentierad km skatt med lägre avgift på ett utpekat godsvägnät kan medföra om-
styrningar av lastbilstrafik till det utpekade vägnätet om km skatten utformas så att den är 
lägre på det utpekade vägnätet än på övriga vägar10. Skatten bör om den införs kunna 
överföras till väghållarna för att bidra till att finansiera drift och underhåll på vägnätet. 
 
Vägverket föreslår att drift och underhåll av vägarna på lång sikt bör finansieras genom 
direkta avgifter eller predestinerade skatter. Prioriteringar av vilka nyinvesteringar som 
ska ske bör däremot även i fortsättningen göras av riksdagen och länen eller regionerna. 
Finansieringen av drift och underhåll bör alltså så småningom kunna ske utifrån själv-
kostnadsprincipen. Det kommer att innebära att det blir tydligare för trafikanterna vad 
man betalar för och vilken drift- och underhållsstandard man får.  
 

9.9.3 Finansiering genom skatter eller avgifter 
 
Förutom ovanstående delar ser Vägverket positivt på möjligheten att finansiera infra-
struktursatsningar med tillfälligt förhöjda skatter eller avgifter, där det finns betalnings-

                                                      
10 Vägverket 2007-05-09, Kilometerskatt som styrmedel för tung trafik i Skåne och Blekinge 
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vilja. Avgifter bör i allmänhet sättas på en större del av vägnätet och om möjligt 
differentieras så att den lägsta avgiften sätts på den vägsträcka där man önskar att trafiken 
huvudsakligen ska färdas. På det sättet kan man undvika att trafiken flyttas över till vägar 
som är mindre lämpliga. 
 
De trafikanter som ska betala de förhöjda finansierande avgifterna bör ha insyn och 
delaktighet i beslutet. Därför är det viktigt att ställa särskilt strikta krav på att besluts-
underlaget är tydligt och genomskinligt. Avgiftsfinansiering får inte uppfattas eller 
användas för att ge förtur åt mindre lönsamma projekt. Beslut om avgiftsfinansiering för 
nyinvesteringar bör därför tas inom ramen för det vanliga planeringssystemet och kraven 
på samhällsekonomiska analyser bör vara samma som för övriga projekt. 
 

9.9.4 Internationell finansieringsjämförelse 
 
Vägverket har gjort en jämförelse av vilka resurser som avsätts för vägar i några nord-
europeiska länder. Jämförelserna är svåra att göra eftersom väghållningsansvar och 
därmed finansiering varierar. Vi kan dock nämna några jämförelsesiffror på årlig kostnad 
för investeringar och drift och underhåll per kilometer: Danmark 0,2 miljoner kronor, 
Finland 0,09 miljoner kronor, Holland 4,5 miljoner kronor, Norge 0,22 miljoner kronor, 
Tyskland 0,9 miljoner kronor och Sverige 0,16 miljoner kronor. Bakgrundsfakta till 
jämförelsen finns bland underlagsrapporterna i del 3. 
 

9.9.5 EU:s strukturfonder och Vägverket 
 
Vägverket kommer att medverka till att genomföra den nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–201311. Arbetet kommer att ske 
i samverkan med de aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i respektive län. 
 
Sverige och Vägverket berörs av ett nationellt strukturfondsprogram för Europeiska 
socialfonden (EFS) och åtta regionala strukturfondsprogram för Europeiska utvecklings-
fonden (ERUF, Mål 2). Transporter har en central betydelse för att öka den regionala 
konkurrenskraften. Ett prioriterat område är tillgänglighet. Totalt fördelas 7,4 miljarder 
kronor i strukturfondsprogrammen till Sverige. Förutom dessa program finns ett antal 
internationella program som berör olika geografiska delar av Sverige och där svenska 
aktörer ges möjlighet att samverka internationellt. 
 
Totalt är 17 av 21 svenska län stödberättigade för gränsöverskridande samarbete. De 
gränsöverskridande programmen i Sverige under perioden 2007–2013 är: Nord, Botnia-
                                                      
11 Näringsdepartementet, N6051: En nationell strategi för regional konkurrenskraft, 

entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 
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Atlantica, Sverige-Norge, Central Baltic, Öresund-Kattegatt-Skagerack och South Baltic. 
Totalt fördelas 1,7 miljarder kronor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9.1. Gränsöverskridande program i Sverige 2007–2013 
 
Sverige omfattas även helt eller delvis av tre transnationella program; Östersjö-
programmet, Nordsjöprogrammet och Norra Periferiprogrammet. Av dessa omfattar 
Östersjöprogrammet hela Sverige. Totalt fördelas 414 miljoner kronor inom dessa 
transnationella program. 
 
Projekten finansieras ofta med minst 50 procent av fonderna. Vägverket har goda 
erfarenheter av samarbete i strukturfonderna med andra aktörer, både nationellt och 
internationellt. Samarbetet tillför mycket ny kunskap och skapar ramar för samarbetet. 
Vägverket kommer att fortsätta att arbeta aktivt tillsammans med andra aktörer både 
nationellt och internationellt. 
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Exempel på områden där Vägverket kan samverka både nationellt och internationellt är: 
gränsöverskridande planering, investeringar i strategiskt viktiga objekt, erfarenhetsutbyte 
med andra verk inom landet och med andra länder, erfarenhetsutbyte med andra regioner, 
kollektivtrafikfrågor, regionförstoring, upphandlingsfrågor, miljöfrågor, kunddialog-
projekt, turismprojekt, förstudier av olika slag, frågor om drift och underhåll, 
forskningsprojekt, kompetensutveckling, trafiksäkerhetsprojekt och jämställdhet. 
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10 Samhällets utveckling och transporternas framtida 
förutsättningar – Vägverkets och Banverkets gemensamma 
bild12 

 
Möjligheterna att tillgodose framtidens transportbehov beror av en mängd faktorer i 
omvärlden. Vägverket och Banverket presenterar i detta kapitel en gemensam bild av 
viktiga områden som påverkar trafikverkens arbete och förutsättningar för transport-
systemets utveckling. 
 
 

10.1 DEMOGRAFISKA OCH EKONOMISKA FÖRÄNDRINGAR 
 
Transporternas förutsättningar förändras med samhället. Den parlamentariska ansvars-
kommittén har beskrivit ett antal trender i samhället som kommer att påverka 
transporterna och transportpolitiken. Kommittén konstaterar följande:  
 

• Anspråken på offentligt finansierade välfärdstjänster kommer att öka allteftersom 
antalet mycket gamla medborgare ökar. Detta kommer att vara mest märkbart i 
glesbygden.  

• Den ekonomiska tillväxten i glesbygden förväntas bli lägre än i stadsområdena.  
• Konkurrensen om arbetskraften ökar och arbetskraften kommer att röra sig över 

allt större områden.  
• Internationalisering och regionalisering kan komma att innebära att ansvaret för 

offentliga tjänster behöver omprövas.  
 
Den demografiska utvecklingen kan komma att verka dämpande på den ekonomiska 
tillväxten. Den genomsnittliga tillväxttakten i BNP bedöms dock vara fortsatt hög under 
de närmaste decennierna, vilket kan förväntas öka efterfrågan på transporter.  
 
Befolkningen förväntas bli mer koncentrerad till tätorterna. Det ökar potentialen för 
kollektivtrafik både inom och mellan tätorterna. Mellan stora och medelstora tätorter samt 
inom storstadsområdena bedöms det på lång sikt finnas en ökad potential för persontrafik 
på järnväg. Snabba persontransporter på järnväg ger möjlighet till arbetspendling på ett 
avstånd upp till cirka 200 kilometer. Därmed kan vi få större integrerade arbetsmarknader. 
Inom storstadsområdena är det nödvändigt att kapaciteten ökar på såväl spår som vägar 
för att vi ska få effektiva gods- och persontransporter. I mindre befolkningstäta områden i 
Sverige är vägtransporter enda möjligheten till fysisk kommunikation. 
 

                                                      
12 Gemensam text med Banverket 



 

21

Basindustrin bedöms även långsiktigt ställa krav på effektiva långväga godstransporter. 
De tunga nord-sydliga godsstråken förväntas bestå under lång tid framöver. Behoven av 
att frakta högvärdigt gods kommer i ännu större utsträckning att styras av var tätorterna är 
belägna, till följd av att befolkningen koncentreras ännu mer till tätorter. Denna typ av 
gods är oftast lämpat att lastas i lösa lastbärare (till exempel containrar). En del av 
transporterna blir därmed mer oberoende av trafikslag, vilket ökar potentialen för 
kombinerade transporter. Järnvägen, och även inrikes sjöfart, kan här få en ökad roll på 
längre transportrelationer, medan lastbil även långsiktigt kommer att vara dominerande 
för kortare transporter. 
 
Individer kan både enskilt och kollektivt i större utsträckning behöva medverka i 
produktionen av offentliga tjänster. Inom transportområdet kan det innebära att dialogen 
med medborgare och näringsliv om tjänsternas innehåll och utformning blir ännu mer 
betydelsefull.  
 
Vi behöver möta de förutsedda trenderna genom ökad helhetssyn, avvägningar tvärs över 
dagens samhällssektorer och förändrad ansvarfördelning för offentliga tjänster. För 
transportsystemet kan det innebära nya finansieringslösningar, såsom avgiftsfinansiering 
och/eller privat finansierad infrastruktur. 
 
Utveckling inom IT-området skapar allt större möjligheter i samhället. Allt fler människor 
använder datorn för att kommunicera med företag och myndigheter, och Internet har blivit 
ett verktyg för att söka och utbyta information och kunskap. Inriktningen i regeringens IT-
politiska proposition 2005 är bland annat att informationstekniken ska bidra till att minska 
transporternas miljö- och hälsopåverkan, främst genom ökad effektivisering, styrning och 
ersättning. 
 
Inriktningen innebär också att den offentliga förvaltningen ska vara föregångare i 
användningen av IT och utveckla e-tjänster för medborgarna. 
 
 

10.2 KLIMATFÖRÄNDRING OCH UTFORMNINGEN AV 
TRANSPORTSYSTEMET 

 
FN:s klimatpanel, IPCC, visar på vårt sätt att leva som den viktigaste orsaken till den 
globala uppvärmning13. Alla regioner i världen påverkas av den pågående 
uppvärmningen14. Klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att påverka våra 
framtida transportmönster. Vi måste även anpassa transportinfrastrukturen. Samtidigt 
måste utsläppen minskas.  

                                                      
13 IPCC delrapport 1 
14 IPCC delrapport 2 
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Enligt Sternrapporten15 kan kostnaderna av ett förändrat klimat motsvara 5-20 procent av 
världens BNP per år. Kostnaderna för att stabilisera halterna av klimatgaser i atmosfären 
till långsiktigt hållbara nivåer är däremot bara en procent av världens BNP per år. Detta 
förutsätter dock att vi börjar agera nu, väntar vi längre kommer kostnaderna att bli högre.  
 
Det är möjligt att minska utsläppen av klimatgaser genom en kombination av åtgärder. 
För transportsektorn handlar det om bättre samspel mellan trafikslagen och om att planera 
bebyggelse, boende och arbete på ett sätt som begränsar behovet av transporter. Det 
behövs både generella och selektiva åtgärder. Teknikutveckling i fordon och åtgärder i 
infrastrukturen är viktiga exempel, liksom handel med utsläppsrätter. Potentialen är 
troligen mycket stor, men effekterna blir betydande först på sikt.  
 
Transportsektorn karaktäriseras av kraftig trafiktillväxt och ett mycket stort beroende av 
fossila bränslen. Detta har gjort transportsektorn till den enda sektor inom EU där 
koldioxidutsläppen fortfarande ökar. Behovet av att begränsa utsläppen är tydligt. I 
avvaktan på en global överenskommelse har EU åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgaser med minst 20 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivåer. Detta räcker 
dock inte långt. Det krävs utsläppsminskningar på upp mot 80 procent till 2050 för att 
begränsa den globala uppvärmningen. 
 
Utmaningen ligger i att kunna minska utsläppen utan att i alltför stor utsträckning 
begränsa människors livskvalitet och industrins behov av varu- och godstransporter. 
Sverige är beroende av exportindustrin, som i sin tur är beroende av väl fungerande 
transportsystem. Godstransporternas utveckling är därmed avgörande för det hållbara 
transportsystemet.  
 
Under 2006 fick biobränslen ett genombrott. Försäljningen av bilar som kan drivas med 
etanol ökade med 180 procent. Hybridbilar och biodrivmedel väntas stå inför ett större 
kommersiellt genombrott. Efter 2020 kan även bränslecelltekniken vara tillgänglig på 
marknaden. Det är emellertid inte troligt att enbart biobränslen kan bidra till kraftigt 
minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn. Europeiska miljöbyrån har uppskattat 
att jord- och skogsbruket i EU:s medlemsländer endast kan producera bioenergi mot-
svarande 16 procent av energibehovet i EU år 2030, om inte produktionen ska komma i 
konflikt med den biologiska mångfalden.16 Biobaserade bränslen kan därför inte ensamt 
ge stora utsläppsminskningar, utan energieffektiviteten i transportssystemet måste 
samtidigt öka kraftigt.  
 

                                                      
15 Stern, Nicholas (2006) The Economics of Climate Change, Stern Review 
16 How much bioenergy can Europe produce without harming the environment? European 
Environmental Agency. Report 7/2006 
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I Sverige väntas klimatet bli varmare och på många platser blötare, särskilt under vissa 
perioder av året. Det blir även vanligare med extrema väderförhållanden, som kraftiga 
stormar och stora nederbördsmängder. Detta kommer att påverka förutsättningarna för 
anläggning och underhåll av vägar och järnvägar i Sverige. Den ökande nederbörden 
kräver bland annat större hänsyn till risker för ras och skred samt till förändrade 
grundvattenförhållanden. 

 
 

10.3 SAMVERKANDE TRANSPORTSYSTEM 
 
Inom EU betonas begreppet sammodalitet, det vill säga en effektiv användning av olika 
trafikslag, var för sig eller i kombination.  
 
Vägverket och Banverket, kommuner och andra myndigheter ska tillhandahålla förut-
sättningar för goda logistiska lösningar för både person- och godstransporter. 
Transporterna levereras i sin tur av marknadens aktörer. För myndigheternas del innebär 
det främst att hålla en god infrastruktur och ett funktionellt regelverk för transporter.  
 
Vägverket och Banverket arbetar under 2007 med att ta fram ett nationellt handlings-
program för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Programmet ska föreslå åtgärder för 
att öka kollektivtrafikens andel av transporterna. Samordnade system för information, 
bokning och köp av kombinerade resor är väsentliga för att uppnå detta. Attraktiva, 
tillgängliga och effektiva bytespunkter har också stor betydelse för att göra kombinerade 
resor möjliga. Arbetet bedrivs i samverkan med en lång rad aktörer i projektet KOLL 
framåt. 
 
Goda möjligheter att göra kombinerade resor med flera trafikslag är en nödvändighet för 
att kollektivtrafiken på bästa sätt ska kunna bidra till tillväxt och hållbar utveckling. 
Resenärens byte mellan olika trafikslag måste kunna ske mycket enklare än idag. Som 
sektorsansvariga för kollektivtrafikens utveckling är det Vägverkets och Banverkets 
gemensamma utmaning att finna de goda lösningarna tillsammans med andra aktörer. 
 
För godstransportköparen är hög transportkvalitet och låga transportkostnader av största 
vikt – oavsett trafikslag. Lastbilens flexibilitet och järnvägens och sjöfartens stordrifts- 
och miljöfördelar måste utnyttjas fullt ut om vi ska uppnå ett kostnadseffektivt och 
långsiktigt hållbart transportsystem. Snabba, billiga och säkra omlastningar är en 
väsentlig del av detta.  
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10.4 EUROPEISK TRANSPORTPOLITIK  
 
Väl fungerande transporter är ett viktigt medel för att nå de mål för ekonomisk och social 
utveckling som formulerats både av den svenska riksdagen och på europeisk nivå. 
Effektiva transporter är också en förutsättning för EU:s Lissabonstrategi att göra Europa 
till ”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsekonomi” år 2010. 
 
Under 2006 gjorde EU-kommissionen en halvtidsöversyn av 2001 års vitbok om den 
gemensamma transportpolitiken. Kommissionen lyfter fram en rad områden som kommer 
att vara i fokus de närmaste åren. I översynen nämns bland annat godslogistik, intelligenta 
transportsystem, ny teknik, ”gröna bränslen”, tätorternas transporter, intelligenta avgifts-
system samt transporternas skydd och säkerhet.  
 
Inriktningen för den europeiska transportpolitiken enligt EU-kommissionens översyn är 
att förse medborgare och näringsliv med ett effektivt transportsystem som kännetecknas 
av: 

• stor rörlighet för medborgare och näringsliv 
• miljöanpassning 
• trygg energiförsörjning 
• goda anställnings- och arbetsvillkor 
• skydd och säkerhet för resenärer och allmänhet 
• innovativ utveckling 
• internationellt samarbete. 

 
Inriktningen tar hänsyn till och balanserar ekonomisk tillväxt, social välfärd och skydd av 
miljön. I både den europeiska och den svenska transportpolitiken är kundernas behov en 
utgångspunkt för förnyelse av transportsystemet. 
 
För Sveriges del är det internationella beroendet särskilt stort för godstrafiken. Det 
svenska transportsystemet måste i ökad grad utvecklas med hänsyn till det internationella 
perspektivet och en ökande europeisk samordning. Samtidigt måste man i det europeiska 
arbetet uppmärksamma de svenska förutsättningarna i form av långa avstånd, gles 
befolkning och vinterklimat.  
 
 

10.5 STYRMEDEL FÖR EFFEKTIVT UTNYTTJANDE AV 
TRANSPORTSYSTEMET 

 
Likvärdiga villkor bör gälla för alla trafikslag. Ekonomiska och andra styrmedel bör 
därför utformas med utgångspunkt från likartade principer. Kunderna ska kunna ges stor 
valfrihet att själva bestämma hur de vill resa och hur en transport ska utföras. 
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Transportpolitikens principer innebär att priset för trafikanterna ska spegla de kostnader 
som ytterligare en resa eller transport orsakar. Rätt utformade system leder till att 
trafikanter och transportköpare genom beslut i nära anslutning till val av färdmedel, tid 
och rutt tar hänsyn till de samhällsekonomiska kostnader som trafiken orsakar. System 
som ger rätt prissignaler ger incitament till förändring och stärker förutsättningarna för 
kundens valfrihet.  
Enskilda styrmedel är inte alltid verkningsfulla för att nå de mål som önskas – ofta är 
kombinationer nödvändiga. Regleringar kan exempelvis kombineras med skatter eller 
avgifter. 
 
Alla förändringar av styrmedel bör analyseras trafikslagsövergripande och med hänsyn till 
konsekvenserna för näringsliv och regioner. Avgifter för att nyttja infrastrukturen – vägar, 
järnvägar eller sjöfart – bör fastställas med utgångspunkt från trafikens samhällsekono-
miska kostnader. Styrmedlen ska främja en effektiv konkurrens på lika villkor mellan 
olika trafikutövare och transportalternativ såväl som en samordning och samverkan 
mellan trafikslagen.   
 
För järnvägsföretag, åkerier och andra nyttjare av infrastrukturen är det också väsentligt 
med förutsägbarhet och långsiktiga spelregler. Detta gäller inte minst de styrmedel som 
tillämpas inom transportsektorn.  
 
Inom EU utvecklas för närvarande principerna för hur man bör hantera de kostnader som 
trafiken orsakar. I detta sammanhang aktualiseras frågan om kilometeravgift på tunga 
vägfordon. Kilometeravgift kan vara ett styrmedel som bidrar till ett effektivt nyttjande av 
transportsystemet. 
 
 

10.6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR I FRAMTIDEN 
 
Denna rapport är en del av underlaget till beslut om den långsiktiga inriktningen för 
satsningar i landets vägar och järnvägar. Inriktningsbeslut med medellång till lång 
tidshorisont är nödvändiga underlag för den återkommande planeringen av åtgärder. 
Denna kan då ske på ett sätt som stödjer långsiktiga målsättningar och strategier. Den 
långsiktiga planeringen bör även fortsättningsvis utgå från de strategiska planerings-
underlag som löpande utarbetas av Vägverket och Banverket. 
 

10.6.1 Aktiv dialog och fyrstegsprincip 
 
I den pågående planeringsprocessen lägger Vägverket och Banverket stor vikt vid 
regionala synpunkter, behov och förutsättningar. Dialog med regionala företrädare är en 



 

26

viktig förutsättning för att finna de bästa lösningarna för en fortsatt utveckling av 
transportsystemet – oavsett trafikslag.  
 
Som ett led att arbeta i enlighet med den rapport som är inlämnad till regeringen om 
tillämpning av fyrstegsprincipen i inriktningsplaneringen, se bilaga, så bör trafikverken ta 
fram gemensamma studier före större om eller nybyggnader. Exempel kan vara att belysa 
om objekt i planerna kan vara utbytbara, eller om man med gemensamma satsningar kan 
få större måluppfyllelse, exempelvis vid åtgärder mot trängsel i storstad. 
 

10.6.2 Effektivitet och kostnadsutveckling 
 
Nya stora järnvägs- och vägprojekt tar lång tid att planera och genomföra. Arbetet är 
därför beroende av stabila ekonomiska förutsättningar, både under planering och 
genomförande. För att trafikverken ska kunna genomföra projekten effektivt och till 
lägsta möjliga kostnad måste man undvika stora variationer i den årliga tilldelningen av 
anslag och låneramar. Samtidigt måste utrymme lämnas för oväntade eller oplanerbara 
förändringar i förutsättningarna för arbetet. 
 
I den kommande åtgärdsplaneringen och den årliga budgetprocessen är det också mycket 
viktigt att relevanta branschindex används för beräkning av planeringsramar, anslag och 
låneramar. 
 
Investeringar i det svenska väg- och järnvägsnätet bekostas i allt väsentligt genom anslag 
i statsbudgeten. Eftersom det är betydande belopp har den årliga prisomräkningen av 
anslagen, det vill säga justeringen för prisförändringar, stor ekonomiskt betydelse. Idag 
görs denna prisjustering med NPI (nettoprisindex) som visar konsumentprisernas 
prisförändringar rensat från skatteeffekter. NPI har under perioden 2004–2007 ökat med 
0,98 procent. 
 
Uppräkning av anslag enligt NPI speglar emellertid inte kostnadsutvecklingen inom 
entreprenad- och anläggningsbranschen. Kostnadsutvecklingen inom denna bransch har 
under senare tid varit betydande till följd av bland annat materialprisutvecklingen men 
också den allmänna byggkonjunkturen. 
 
Genom att Banverkets och Vägverkets anslag prisomräknas med NPI samtidigt som 
kostnadsutvecklingen i entreprenad- och anläggningsbranschen är betydligt högre 
urholkas successivt verkens ekonomiska resurser. I budgetunderlaget för 2008–2010 har 
Banverket och Vägverket därför föreslagit att den årliga prisomräkningen av anslagen bör 
baseras på lämpliga indexserier från det så kallade E84 Entreprenadindex. E84, som tas 
fram av SCB på uppdrag av Sveriges Byggindustrier, är ett renodlat branschindex som 
bättre fångar upp prisutvecklingen inom till exempel material, kostnader för arbetskraft 
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och tjänster. Motsvarande principer bör också gälla för uppräkning av planeringsramar för 
investeringar.  
 

10.6.3 Effektiviseringar i den fysiska planeringsprocessen och i 
anläggningsbranschen 

 
I den fysiska planeringsprocessen kan det finnas stora möjligheter till ökad samordning 
och effektivisering. Planeringsprocessen regleras i lagen om byggande av järnväg 
respektive väglagen samt i miljöbalken. Syftet är att ge planeringen av järnvägs- och 
vägprojekt en god anknytning till övrig samhällsplanering och miljölagstiftning. 
Planeringen innebär dock en omfattande utrednings- och prövningsprocess. Inte minst 
tidskrävande är kommunikationen med myndigheter, kommuner, övriga organisationer 
och berörda enskilda. För att möjliggöra utbyggnad av järnvägar eller vägar krävs i regel 
även kommunal planering enligt plan- och bygglagen, PBL. Miljöbalken innebär 
ytterligare ett parallellt prövningssystem. Planeringen i olika system kan skapa sam-
ordningssvårigheter, leda till dubbla prövningar och en utdragen process. Detta kan 
motivera en översyn av de samlade regelverken och deras tillämpning.  
 
Banverket och Vägverket arbetar för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll och för 
att öka effektiviteten inom anläggningsbranschen. Detta arbete kommer även att bedrivas 
under kommande planeringsperiod. 
 
Arbetet bedrivs bland annat inom ramen för FIA (Förnyelse i anläggningsbranschen) som 
samlar i det närmaste hela den svenska anläggningsbranschen från beställare till enskilda 
entreprenörer för samarbete om förnyelse av branschen. FIA:s övergripande mål är högre 
effektivitet, bättre samspel och samarbetsformer mellan aktörerna, incitament för 
investeringar i FoU och kompetensutveckling, effektiv kunskaps- och erfarenhets-
överföring samt en mer positiv image.  
 
Organisationen grundades på initiativ av generaldirektörerna på Vägverket och Banverket 
för några år sedan. De övergripande målen är att få till markant mer väg och järnväg för 
pengarna och att ge möjlighet till stabil och god lönsamhet hos företagen. Ett av de delmål 
som ska vara uppfyllt inför planperiodens start 2010 är att ha nått en högre effektivitet 
som ger högre kvalitet, lägre kostnader och ökad lönsamhet. 
 
Arbete pågår också med att skapa en gemensam anläggningsmarknad inom Norden. De 
nordiska trafikverken har genomfört och genomför ett antal utvecklingsprojekt vars 
resultat successivt införs i verksamheten.  
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11 Behoven i transportsystemet17 
 

11.1 BANVERKETS OCH VÄGVERKETS SAMMANFATTNING 
 
Vi, det vill säga Banverket och Vägverket, ger i detta kapitel en samlad bild av de behov 
och önskemål om åtgärder som framkommit i dialog med län, trafikverk och statliga 
utredningar. Vi har även mött Näringslivets transportråd och Referensgruppen för 
långsiktig planering. Sedan tidigare har vi kunskap om kundernas behov18. 

                                                      
17 Gemensam text med Banverket 
18 Vägverket: Kundprogram, Vägverkets publikationer 2005:88 respektive 2005:89 samt 
broschyrer, se http://publikationswebbutik.vv.se 
Banverket: Rapportserien ”Järnvägens roll i transportförsörjningen” som finns tillgänglig på 
Banverkets webbplats www.banverket.se  
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De behov och önskemål som genomgående framkommer i underlagen kan sammanfattas i 
följande punkter: 
 
• tillgänglighet och pendling 
• tillväxt och regionförstoring 
• samordning mellan trafikslag  
• utveckling av järnvägsnätet och förbättring i befintliga vägsystem. 

 
Nedan följer en kort sammanfattning av de inspel vi har fått genom dialogerna. 
 

11.1.1 Norra och mellersta Sverige 
 
Länen i norra Sverige har som ambition att utveckla respektive region genom att skapa 
förbättrade och förstorade arbetsmarknader. Transportinfrastrukturen är ett viktigt verktyg 
i detta arbete. Från norra Sverige går mycket långväga godstransporter till södra och 
västra Sverige. Dessa kan effektiviseras genom utbyggnader i järnvägstransportsystemet.  
I norra Sverige finns också stora förväntningar på att järnvägen ska kunna bidra till 
regionförstoring genom att öka förutsättningarna för regional pendling. Det ska i sin tur 
minska obalanserna mellan de lokala arbetsmarknaderna som leder till vikande 
befolkningsunderlag. Dessutom blir det allt tydligare att regioncentrum som Gävle, 
Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå utgör en viktig grund för den framtida 
utvecklingen.  
 
Restiderna med kollektivtrafik är långa, bland annat eftersom det saknas direkt järnvägs-
förbindelse mellan städerna utmed kusten. Andelen kollektivresor understiger i de flesta 
fall 10 procent. Kommuner, länsstyrelser, landsting och länstrafikbolag i Norrland har gått 
samman i Intresseföreningen Norrtåg. Föreningen har som ett övergripande mål för 
trafiken att det skapas ett snabbtågsnät omfattande de fem Norrlandslänen genom 
successiv utbyggnad. Tätare trafik än i dag skapar förutsättningar för arbetspendling i 
större omfattning.  
 
Tillgänglighetsproblem i vägnätet i form av bärighetsrestriktioner är påtagliga. Årligen 
stängs vägar av under 6-8 veckor under tjällossningsperioden. Bärighetsrestriktionerna 
innebär förhöjda transportkostnader och brister i leveranssäkerhet, framför allt i norra 
Sveriges mer glesbefolkade delar, speciellt Norrbotten och Västerbotten samt Jämtland 
och Härjedalen, där vägnätet är glest. Detta är en konkurrensnackdel för näringslivet i 
området. Skogsindustrin och besöksnäringen är speciellt drabbade av bärighets-
restriktionerna. Dessutom har stora delar av vägnätet bärighetsskador i form av spår, 
ojämnheter och sprickor, eftersom en stor del av vägnätet inte är dimensionerat för de 
laster som tillåts idag.  
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Länen framhåller att det är angeläget att arbeta för en infrastruktur såväl inom landet som 
med kopplingar med grannländerna i öst-västlig riktning. Särskilt viktig är förbindelsen 
med länen i söder och samarbetet i Barentsregionen. Man påtalar vikten av en trafikslags-
övergripande planering som beaktar de olika trafikslagens möjligheter att ingå i 
intermodala system.  
 
I stora delar av Bergslagen finns en tilltro till satsningar på järnvägstrafik som ett medel 
att uppnå en hållbar utveckling (regional utveckling, god miljö, trafiksäkerhet). Rese-
avstånden i Bergslagen är relativt bra för tågpendling. I dag är dock restiderna alltför 
långa för att man ska uppnå regionförstoring med större lokala arbetsmarknader. Det finns 
därför starka önskemål om att åstadkomma timmestrafik inom stora delar av området. 
Tätare förbindelser med Stockholm och Göteborg utgör en viktig grund för framtida 
utveckling. 
 
För att få fungerande arbetsmarknadsregioner är en satsning på de större vägstråken viktig 
ur såväl trafiksäkerhets- som framkomlighetssynpunkt. Speciellt framhävs stråken: E 4 
längs hela kusten, Sundsvall-Östersund-Trondheim, Gävle-Dalarna-Oslo och Dalarna-
Mälardalen. 
 

11.1.2 Mälardalen och Stockholm 
 
Inom Mälardalen har befolkningsökningen under de senaste 5-10 åren spridit sig långt 
utanför Stockholms län. Den ökade efterfrågan på transporter skapar dock kapacitets-
problem. I dag finns akuta kapacitetsproblem för trafik genom centrala Stockholm som 
hämmar utvecklingen i hela Mälardalen. Kapacitetsbristerna leder i sin tur till att systemet 
är mycket sårbart, inte minst över Saltsjö-Mälarsnittet. Trafikanter, såväl bilister som 
kollektivresenärer, drabbas dagligen av incidenter som gör att de sitter i köer i bilar, 
bussar eller tåg. I järnvägssystemet sprider sig dessutom dessa störningar utanför 
Mälardalsområdet och påverkar annan tågtrafik. Länen har i sitt underlag påtalat vikten av 
en ökad satsning på drift och underhåll så att transportsystemet blir mindre sårbart och 
tillförlitligheten ökar.  
 
Mälardalen utgör idag en funktionell region. De regionala organen har stora förväntningar 
på att de olika delarna ska knytas samman till större pendlingsregioner med hjälp av 
järnvägen. Länen i regionen har därför utryckt önskemål om förbättrad regional tågtrafik. 
Problemen i järnvägssystemet beror bland annat på att tågsystem och taxor är mindre 
integrerade än i exempelvis Skåne och Västra Götaland. Bland annat TiM-samarbetet och 
Upplandspendeln (Gävle – Uppsala – Arlanda – Upplands Väsby) visar att trafikutövarna 
redan i dag går i denna riktning. Mycket talar för en fortsatt integrering av olika typer av 
tåg.  
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Länen i Mälardalen påtalar vikten av utbyggnader för en förbättrad tillgänglighet i 
spårtrafiksystemen på järnväg, tunnelbana och spårväg. Investeringar i spårsystemen 
minskar även trängseln i vägnätet. Förbättrad kapacitet på både väg och spår över Saltsjö-
Mälarsnittet är en förutsättning för hela regionens tillväxt. Särskilt påtalar länen vikten av 
en nord-sydlig förbindelse (Stockholm) och Citybanan. Infartslederna till Stockholm, 
europavägarna, de regionala vägar samt spåren i hela regionen behöver förbättras och 
anpassas efter dagens behov. Investeringar för ökad kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet 
och förstärkningar i det övergripande nätet avlastar de centrala delarna av Stockholm och 
främjar en fortsatt hög bebyggelsetäthet. Förbättrad framkomlighet på Bergslags-
diagonalen (väg 60), Räta linjen och väg 55 medför att möjligheterna till gods- och 
persontransporter i nord-sydlig riktning blir bättre inom regionen. I avvaktan på att större 
leder färdigställs är det viktigt att arbeta med andra åtgärder för att förbättra fram-
komligheten, som optimering av trafiksignaler, byggande av cirkulationsplatser för att få 
bättre flöden och öppnande av kollektivkörfält i vägrenar. 
 
Mälardalen som helhet kännetecknas av att många människor är samlade på en liten yta. 
Ett flertal aktörer – kommuner, väghållare, trafikoperatörer – ska gemensamt försöka lösa 
problemen. Länen påtalar vikten av samordning och nödvändigheten av att bygga ett 
hållbart samhälle.  
 
Man vill också ha möjlighet att söka bidrag. Det kommunala vägnätet måste bli säkrare 
genom. Det innebär bland annat satsningar på möjligheterna att cykla i tätorterna och på 
gång- och cykelförbindelser in mot tätortscentrum samt på kollektivtrafik. Det är mycket 
viktigt med bidrag så att goda kollektivtrafiklösningar kommer till stånd. Bidrag för att 
åtgärda miljöproblem, som buller, och förorening av luft och vattenskydd, är prioriterade.  
 
Satsningar på trafiksäkerhet behövs, både på landsvägar och i tätorter. Länen har redan i 
dag en växande andel kollektivtrafik, och det är viktigt att fortsätta att bygga ett attraktivt 
system. En stor del av kollektivtrafiken går på vägarna. Bristen på spårkapacitet gör att 
satsningar på kollektivtrafik på väg kommer att ge snabbast effekt på kort sikt. 
Möjligheten till goda lösningar vid omstigningsterminaler samt pendlarparkeringar är av 
stor betydelse för hela Mälardalsregionen. Pendlingsstråk mellan regioncentrum behöver 
förbättras både med avseende på turtäthet och snabbhet. Tillförlitligheten i transport-
systemet och information om störningar behöver utvecklas. Kollektivkörfält i 
Stockholmsregionen kräver samplanering över kommungränser. 
 
Gods- och varutranportörerna i regionen har problem både allmänt med trängsel och med 
tillgänglighet vid lossning och lastning i såväl terminaler som distributionstrafiken. 
Kombiterminalen i Älvsjö behöver kompletteras för att hantera de ökande volymerna. En 
ny kombiterminal norr om Stockholm diskuteras. Dagens utrymmen i staden måste 
användas för många ändamål. Det sektorsarbete som trafikverken bedriver måste fortsätta 
för att få till en fungerande stad, även för gods- och varudistributionen. 
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11.1.3 Västra Sverige 
 
I stora delar av Västsverige (Värmland, Västra Götaland och Halland) är tillväxten 
kraftfull, vilket genererar ökad efterfrågan på resor och transporter. Bland annat väljer 
befolkningen i ökande grad att flytta ut från större orter för att bosätta sig på mindre orter 
med pendlingsavstånd till arbeten. Utvecklingen har lett till ett stort behov av att förbättra 
järnvägens infrastruktur för den regionala persontrafiken. Med fler resenärer har trafiken 
ökat relativt kraftigt, samtidigt som endast ett fåtal utbyggnader av järnväg blivit 
färdigställda. Det finns stora förväntningar på järnvägens möjligheter att knyta samman 
områdets olika delar till större pendlingsregioner. Det ökande antalet pendlare till de 
större orterna innebär även att det regionala vägnätet behöver förbättras. Det regionala 
vägnätet har stora brister som behöver åtgärdas. Utbyggnad av strategiska länkar i det 
regionala vägnätet stärker transportsystemets totala funktion. 
 
Utvecklingen av de internationella transporterna till och från Göteborg, både hamn och 
flyg, hämmas av stora kapacitetsbrister i väg- och järnvägstransportsystemet. Efterfrågan 
på transporter fortsätter att öka och goda lösningar för intermodala transporter är 
nödvändiga, liksom anslutningsvägar vid hamnar och terminaler. Regionen pekar särskilt 
på behovet av ny kapacitet över Älvsnittet. I regionens norra delar finns också stort behov 
av att säkra näringslivets transportmöjligheter genom åtgärder för tjälsäkring och ökad 
bärighet.  
 
I området runt Göteborg finns tre tydliga inriktningar: 
• att genom integrerade åtgärder fördubbla kollektivtrafikandelen till år 2020 

(K2020) för att möta framtidens transportbehov och miljökrav 
• att öka den faktiska tillgängligheten till och från Göteborgs hamn  
• att minska sårbarheten i trafiken över Göta älvsnittet.  
 
Region Västra Götaland skriver i sitt underlag till Vägverket och Banverket ”Järnvägen 
har en nyckelfunktion för möjligheterna att nå viktiga målsättningar om ett mer hållbart 
transportsystem och är en förutsättning för en tillväxtskapande regionförstoring i likhet 
med vad som redan till stor del skett i Skåne och Mälardalen. I Göteborgsområdet krävs 
ökade marknadsandelar för järnvägen, såväl för gods- som för persontrafik, för att klara 
miljökvalitetsnormerna och för en acceptabel framkomlighet.” 

 
Det regionala och kommunala vägnätet i Västsverige är olycksdrabbat och har i stora 
delar en bristfällig standard – en förbättrad säkerhetsnivå är nödvändig. Åtgärder som 
mötesseparering och miljöprioriterade genomfarter i tätorter är nödvändiga för att 
förbättra standarden och minska olycksriskerna.  
 
Flera län pekar på behoven av satsningar på god cykelinfrastruktur. Cykelstråken ska vara 
attraktiva och sammanhängande till skolor, arbete och fritid. Speciellt i de större städerna 
är detta ett komplement till en god kollektivtrafik. 
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11.1.4 Södra och östra Sverige 
 
Södra Sverige kännetecknas av att vara inkörsporten till Sverige. Mycket tunga 
transporter från Europa anländer till hamnarna i framförallt Skåne, men även i Blekinge 
och östra Götaland. Dessa transporter belastar vägar och järnvägar i hela regionen. Det är 
angeläget att kombiterminaler och hamnar utvecklas så att godset i större utsträckning kan 
gå på järnväg mellan terminalerna. För att klara ökade godsmängder behövs 
kapacitetsförstärkningar på både järnvägar och huvudvägar.  
 
Själland och Skåne håller på att knytas allt närmare varandra både fysiskt och mentalt. 
Resandet över Öresundsbron har ökat varje år sedan öppnandet. Öresundsregionen 
påverkas också av en kommande förbindelse över Fehmarn Belt och de transportmönster 
som utvecklas med en sådan förbindelse. Även södra Småland och Blekinge riktar sig allt 
mer mot Öresundregionen. 
 
För Östergötland är förbindelserna mot Stockholm och Mälardalsregionen av stor 
betydelse för utökade arbetsmarknadsregioner. Kontakterna mot Göteborgsregionen är 
viktiga för västra Småland. Det finns också ett stort behov av bättre förbindelser mellan 
centralorterna i regionen, bland annat för att möjliggöra ett ökat samarbete mellan 
högskolor. Ostlänken och Götalandsbanan anses avgörande för att stärka denna 
utveckling.  
 
I delar av Skåne och andra områden med befolkningstillväxt har befolkningsökningen 
under de senaste åren spridits över en större yta. En bidragande orsak är de förbättrade 
tågförbindelserna. Det finns en vilja att satsa på järnvägstrafik för att skapa ytterligare 
regionförstoring. Den ökade efterfrågan skapar dock kapacitetsproblem, både på spår och 
i tåg, vilket hämmar utvecklingen. Tågtrafiken har en viktig roll för en mer hållbar 
transportförsörjning i befolkningstäta stråk, bland annat genom ökad arbetspendling. 
 
Vägtrafiken har i dag en dominerande roll för transportförsörjningen, särskilt utanför de 
befolkningstäta områdena. Vissa stråk har en viktig funktion för regionen, med mycket 
pendlingstrafik och godstrafik. För säker framkomlighet på dessa stråk och ökad 
tillgänglighet i regionen behöver dessa vägar mötessepareras och i vissa fall breddas. 
Kraven på drift och underhåll är höga på dessa vägar. Det behövs dessutom bärighets-
åtgärder för att säkra möjligheterna till godstransporter i regionen. Årligen drabbas 
vägnätet av tjälavstängda vägar.  
 
Ett stort antal av tätorterna i regionen besväras av mycket genomfartstrafik. För några av 
dessa tätorter är lösningen att leda trafiken förbi, för andra kan åtgärder som 
”miljöprioriterade genomfarter” vara en lösning. I tätorter och mindre samhällen behövs 
förbättringar av gång- och cykelnätet för att trafikanterna ska ha möjlighet välja annat är 
bil för korta resor. 
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Det växande utbytet med de nya EU-länderna vid Östersjön samt Ryssland ska tas till 
vara och bidra till hållbar regional utveckling och tillväxt. Detta sätter en tydlig prägel på 
strategier och mål i södra och östra Sverige. Mål och strategier tas bland annat fram inom 
Interregprojekten Baltic Gateway, SebtransLink och Baltic Tangent.  
 

11.1.5 Särskilt underlag från Region Skåne och från Västra Götalandsregionen 
 
Regeringen har gett Region Skåne och Västra Götalandsregionen möjlighet att lämna ett 
fördjupat underlag till trafikverken i arbetet med inriktningsunderlaget. Båda regionerna 
har hörsammat detta och har redovisat tillståndsbilder och strategier för hur de vill att 
regionerna ska utvecklas. Region Skåne och Västra Götalandsregionens strategier är 
sammanstämmiga med övriga läns. Viktiga även för dessa två regioner är alltså satsningar 
på tillgänglighet och pendling, tillväxt och regionförstoring, samordning mellan trafikslag 
och utveckling av järnvägsnätet och förbättring i befintliga vägsystem. 
  
Region Skånes material kan laddas ner från webbplatsen www.skane.se och Västra 
Götalandsregionens material kan laddas ner från webbplatsen www.vgregion.se. 
 

11.1.6 Inspel från de övriga trafikverken och de pågående statliga 
infrastrukturutredningarna 

 
Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket har inkommit med underlagsmaterial som visar att 
det finns behov av förstärkning av vägar och järnvägar kring både hamnar och flygplatser. 
Inför den kommande åtgärdsplaneringen har Luftfartsstyrelsen bjudit in Banverket och 
Vägverket att diskutera om det finns utbytbarhet mellan trafikslagen. Kan med andra ord 
en satsning på en flygplats medföra att man kan utesluta en satsning på väg eller järnväg, 
eller vice versa? 
 
Några av de statliga utredningar som pågår parallellt med Vägverkets och Banverkets 
uppdrag med inriktningsunderlag berör varandra, då de alla handlar om infrastruktur och 
sårbarhet.   
 
Banverket och Vägverket har tillsammans med SIKA träffat utredarna för flyg, hamn och 
kombiterminaler. Syftet har varit att ta del av varandras arbete och utbyta fakta, 
exempelvis om kapaciteten på nuvarande väg- och järnvägsnät samt aktuella satsningar. 
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11.1.7 Inspel från den statliga utredningen om kollektivtrafiken – KOLL framåt 
 
Vägverket och Banverket har ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt 
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt uppdragsdirektivet 
ska programmet föreslå tillräckliga åtgärder för att kollektivtrafikens andel av 
transporterna ska öka. För att marknadsandelen ska öka krävs mycket kraftfulla åtgärder 
av sektorns alla aktörer. En stor framgångsfaktor är att denna satsning också avspeglas i 
Banverkets och Vägverkets inriktningsunderlag.  
 
Inom KOLL framåt har man preliminärt identifierat några viktiga strategier för att nå ett 
ökat kollektivtrafikresande: 

• Satsa på starka utvecklingsbara områden/pendlingsstråk. 
• Samordna aktörer, system och trafikslag. 
• Förbättrad kunddialog och ökad kunskap, resenär ↔ bussförare/ tågmästare ↔ 

företag ↔ THM ↔ ägare.  
• Skapa incitament som gynnar och utvecklar kollektivtrafiken. 

 
Samordning av olika aktörers åtgärder är den kanske viktigaste strategin för att nå 
framgång. Därför är det av stor vikt att Banverket och Vägverket visar att de perspektiv 
och åtgärdstyper som kunder och aktörer efterfrågar också återspeglas i inriktnings-
planeringen för nya nationella och regionala planer. Detta gäller särskilt de områden där 
ansvarsförhållandena är delade eller oklara och där ensidiga satsningar riskerar att bli 
verkningslösa utan samordning. 
 
KOLL framåts underlag redovisas i sin helhet i bilaga 1.  
 



 

37

12 Fyrstegsprincipen i inriktningsplaneringen19 
 

12.1 INLEDNING 
 

Banverket och Vägverket fick i direktivet ett uppdrag att i samråd med SIKA, 
Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och länen lämna förslag på hur åtgärder enligt 
fyrstegsprincipens steg 1 och 2 skulle kunna utvecklas och tillämpas i inriktnings-
planeringen. Steg 1 är åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt, 
steg 2 åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt järnvägs- eller vägnät och 
fordon. Den projektgrupp som arbetat med frågan har innehållit representanter från 
Banverket, Vägverket, SIKA och Sjöfartsverket. Luftfartsstyrelsen och länen har varit 
informerade men har valt att avstå från att delta i projektet. 

 

Vi (det vill säga Banverket och Vägverket) har tolkat uppdraget som att förslagen i första 
hand ska gälla hur regeringen kan tillämpa fyrstegsprincipens första två steg inom och 
mellan trafikslagen i arbetet med inriktningsproposition och inriktningsplan. Vi ser 
fyrstegsprincipen som ett förhållningssätt och ett hjälpmedel för att få fram alternativa 
(resurseffektiva) sätt att nå transportpolitiska mål eller att lösa olika transportrelaterade 
problem. Vi har identifierat ett antal åtgärder och aktiviteter som vi föreslår att regeringen 
överväger eller genomför i arbetet med inriktningsplaneringen. 

 

Det bör påpekas att åtgärder i de olika stegen inte alltid bör analyseras separat, eftersom 
man kan behöva kombinera åtgärder från samma eller olika steg få den önskade effekten. 
Ett exempel är Stockholmsförsöket där införande av styrmedlet trängselskatt för att 
påverka efterfrågan (steg 1) kombinerades med ökad trafikering i kollektivtrafiken för att 
befintlig infrastruktur skulle utnyttjas effektivare (steg 2). Tillsammans gav detta en 
märkbar effekt i form av omfördelning av resande under avgiftsbelagd tid från biltrafik till 
kollektivtrafik. Detta kan i sin tur påverka behovet av ny infrastruktur. 

 

 

12.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TILLÄMPA FYRSTEGSPRINCIPEN 
 

Under arbetets gång har konstaterats att förutsättningarna för att tillämpa fyrstegs-
principens steg 1 och steg 2 i nuvarande planeringsprocess inte alltid är de bästa. Detta 
hänger bland annat samman med att de transportpolitiska etappmålen inte ger tillräcklig 

                                                      
19 Gemensam text med Banverket 



 

38

vägledning, att trafikverken inte har alla åtgärder i sin hand och att budget- och 
planeringsprocesserna för de olika trafikslagen inte är samordnade. Dessutom är 
planeringsprocesserna långdragna, vilket minskar flexibiliteten vad gäller typ av åtgärder 
och deras utformning och effektsambanden ibland ofullständigt kända.  

 

Vi har identifierat ett antal förslag som förväntas ge bättre förutsättningar för att tillämpa 
fyrstegsprincipen i kommande planeringsprocesser. 

 

 Banverkets och Vägverkets förslag:  

• Regeringen bör utforma tydligare och konkreta avvägda etappmål och 
trafikslagsövergripande strategier för att nå de transportpolitiska målen. Detta 
gäller framför allt för delmålen för tillgänglighet, transportkvalitet, regional 
utveckling och jämställdhet. Dessa saknar i stort kvantifierade målnivåer för sina 
etappmål till skillnad från delmålen för miljö- och trafiksäkerhet. Avsaknaden av 
tydliga målnivåer gör det svårt att avväga måluppfyllelsen mellan de olika 
områdena.  Etappmålen bör därutöver revideras att gälla för 2020. 

• Regeringen bör utveckla en mer flexibel och förenklad planeringsprocess för 
investeringar med ökad integration av trafikverkens planering. Den samlade 
lagstiftningen på området är mycket komplex. Den bör utan men för sakintressena 
kunna förändras i en sådan riktning att investeringsprojekt kan drivas mera 
rationellt. Det finns också ett behov av att se över ansvarsförhållanden och 
planeringssystem för den regionala trafik- och bebyggelseutvecklingen.  Analyser 
av nya transportbehov kan i enlighet med fyrstegsprincipen i många fall med 
fördel utföras gemensamt av transportverken. 

• Regeringen bör ge verken gemensamma planeringsuppdrag för större satsningar. 
Ett exempel på detta kan vara kapacitetsförstärkningar för att minska 
trängselproblematiken i storstadsområdena, ett annat att ta fram långsiktigt 
hållbara planer för regionala transportförsörjningssystem. 

• Regeringen bör ge utrymme för ökad flexibilitet mellan olika anslagsposter i 
verkens budgetramar. Detta skapar bättre möjligheter att optimera kombinationer 
av åtgärder i förhållande till både målen och kostnaderna. 

 

12.3 EFFEKTANALYSER  
 

Vi har konstaterat att det finns ett behov av bättre kunskap om effektsambanden, dvs. 
effekterna av olika tänkbara steg 1- och 2-åtgärder. I arbetet med underlaget för 
inriktningsplaneringen har vi genomfört ett begränsat antal effektanalyser. Banverket har 
analyserat banavgifter, Vägverket har analyserat kilometeravgifter och Sika har analyserat 
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effekten av höjda bränslepriser. SIKA ska lämna en rapport till regeringen om 
inriktningsplaneringen och dess koppling till transportpolitiken i stort . I rapporten 
kartläggs transportpolitiska styrmedel (steg 1-åtgärder). Rapporten ska lämnas den 27 
juni. 

 

Banverkets och Vägverkets förslag: 

• Regeringen bör ta initiativ till känslighetsanalyser av hur olika kombinationer av 
styrmedel i framtiden kommer att påverka efterfrågan och utnyttjandegraden av 
transportsystemen. Utgångspunkten bör bland annat vara SIKA:s kartläggning av 
transportpolitiska styrmedel. 

• Regeringen bör uppdra åt trafikverken att i samverkan genomföra utvalda 
känslighetsanalyser.  

 

12.4 STEG 1 
 

Steg 1-åtgärder är huvudsakligen sådana som kräver nationella beslut i regering och 
riksdag. Det kan gälla avgifter, subventioner eller skatter i syfte att förändra 
transportefterfrågan eller valet av transportsystem. Detta ska minska resursbehovet för 
investeringar och underhåll eller minimera miljöbelastning, trängsel eller slitage. Steg 1-
åtgärder kan därmed både minska och öka behovet av ny infrastruktur till av efterfrågan 
av olika trafikslag förändras. 

 

Banverkets och Vägverkets bedömning är att det finns stor potential i storstadsregionerna 
samt inom och mellan större tätorter att utföra en större andel av persontransporterna med 
kollektiva transportmedel. Detta förutsätter dock påverkan med styrmedel (till exempel 
vägavgifter och positiva incitament) eller andra åtgärder för att förbättra förutsättningarna 
för kollektivtrafiken. I många fall krävs dessutom investeringar (steg 3 eller 4).  

 

Det finns också en potential att utföra en större andel av de totalt sett växande gods-
transporterna med järnväg eller sjöfart, vilket kan vara positivt ur klimat- och 
säkerhetssynpunkt. Även en sådan överflyttning kan kräva styrmedel (t.ex. ändrade 
kostnadsrelationer väg - bana) och i många fall också investeringar i infrastruktur (steg 3 
eller 4).  

 

Val och efterfrågan av transporter påverkas också av den övriga samhällsplaneringen 
vilket huvudsakligen är ett kommunalt ansvarsområde. Här vill vi peka på behovet av en 
översyn av ansvarsförhållanden och planeringssystem för den kommunala och regionala 
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trafik- och bebyggelseutvecklingen. Det finns även andra åtgärder, som till exempel 
förbättrad datakommunikation, som kan påverka efterfrågan på transporter. 

 

Banverkets och Vägverkets förslag: 

• Regeringen bör i dialog med trafikverken identifiera möjliga och verksamma steg 
1-åtgärder utifrån de transportpolitiska målen och etappmålen och trafikverkens 
känslighetsanalyser som nämnts tidigare.  

• Regeringen bör i samarbete med trafikverken bedöma vilka inriktningsalternativ 
och åtgärdsförslag i verkens beslutsunderlag som bäst svarar mot de 
efterfrågeförändringar som kan uppstå om identifierade steg 1-åtgärder 
genomförs. 

• Regeringen bör bedöma vilka övriga åtgärder som andra politikområden hanterar 
och som behöver genomföras för att uppnå avsedda effekter 

• Regeringen bör inför nästa åtgärdsplanering ange vilka 
planeringsförutsättningarna i form av skatter och avgifter som ska gälla. 

 

12.5 STEG 2 
 

Steg 2-åtgärder är i stor utsträckning sådana som kan genomföras av trafikverken. Ibland 
kräver de dock beslut av regering och riksdag eller av någon annan aktör utanför 
Banverket och Vägverket. Vi har identifierat ett antal kostnadseffektiva åtgärder som kan 
medföra ett betydligt effektivare utnyttjande av infrastrukturen:  

• Fysiska trimningsåtgärder, trafikantinformation och olika former av trafik- och 
vägvalsstyrning för att öka kapaciteten och minska trängseln på högtrafikerade 
vägar, särskilt i de större tätortsområdena och för kollektivtrafiken. 

• Befintliga högklassiga huvudvägar kan nyttjas bättre genom att särskilt långväga 
tung trafik på olika sätt vägleds eller styrs över från olämpliga "smitvägar" där de 
annars orsakar olycksrisker, miljöstörningar och vägskador (d.v.s. 
vägvalsstyrning).  

• Ökad beläggningsgrad i fordonen. Gäller både för person- och godstransporter, 
väg och järnväg. 

• Sprida ut resande och godstransporter över dygnet för att bättre utnyttja 
kapaciteten hos infrastruktur och fordon. 

• Utbyte av äldre järnvägsfordon till modernare som är mer tillförlitliga, har högre 
kapacitet (för personer och gods) och bättre anpassade till den trafiktekniska 
uppgiften.  
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• Separering av trafikströmmarna på järnväg. För ett högt kapacitetsutnyttjande är 
det önskvärt med möjligast lika hastighet för tåg som går efter varandra.  

• Längre persontåg. Utanför pendeltågsområdena är infrastrukturen dimensionerad 
för betydligt längre tåg än de som körs idag. Detta utgör en potential för betydligt 
högre persontransportarbete på järnväg utan några större krav på 
infrastrukturinvesteringar.  

 

Banverkets och Vägverkets förslag: 

• Regeringen bör uppdra åt verken att närmare analysera den verkliga potentialen 
för effektivare utnyttjande av befintliga järnvägs-, väg-, sjöfarts- och luftfartsnät 
och fordon. 

• Regeringen bör tillsammans med trafikverken identifiera vilka steg 2-åtgärder 
som är verksamma för att realisera denna potential, vilka aktörer som kan 
genomföra dessa åtgärder och vad som krävs för att åtgärderna ska vidtas. 

 

 

12.6 ÖVRIGT 

12.6.1 Utbytbarhet mellan trafikslag 

I vissa fall där mer än ett trafikslag kan utföra samma transportuppgift, kan det vara 
samhällsekonomiskt effektivt att satsa på att utveckla endast ett av trafikslagsalternativen 
i specifika transportrelationer eller på en avvägd kombination av olika satsningar. En 
sådan avvägning kan lämpligtvis föregås av systemstudier av typen Fallstudie 
Bergslagen20. Aktuella exempel: 
 

• Stockholm – Arlanda Det främsta problemet för Stockholm – Arlanda flygplats, 
med de nu gällande miljövillkoren, är marktransporterna och bristerna i den 
kollektiva försörjningen som medför att bilen är det mest använda färdmedlet till 
och från flygplatsen. Nu gällande trafikeringsvillkor för tågtrafiken är en 
begränsande faktor för att attrahera fler resenärer att ta tåget till Arlanda. Den 
nuvarande trafiksituationen medför ett behov av utbyggnad av framför allt E4 om 
inte biltrafiken kan avlastas. 

 

                                                      
20 Regeringsuppdrag om sektorsövergripande regionförstoring, Fallstudie Bergslagen 070205. 
Huvudförfattare Banverket. 
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• Utökad markexploatering i Norrtäljeområdet; spårväg – breddning av E18. Är 
båda åtgärderna nödvändiga? Vilken transport-lösning är mest kostnadseffektiv 
eller mest långsiktigt hållbar?  

 

Därutöver finns det ett antal exempel på relationer med regionalt resande som kan ske 
med både buss och tåg men där det finns ett uttalat behov av förbättrad infrastruktur både 
på järnväg och väg. I sådana fall kan det vara kostnadseffektivt att fokusera på åtgärder 
för endera tåg eller buss, vilket kräver en trafikslagsövergripande analys i samråd med de 
regionala aktörerna. 

 

Banverkets och Vägverkets förslag: 

• Regeringen bör uppdra åt trafikverken att göra en mer fullständig förteckning på 
exempel på utbytbarhet. 

• Regeringen bör uppdra åt trafikverken att överväga denna typ av åtgärd inom 
åtgärdsplaneringen. 

 

12.6.2 ”Omtagsproblematiken” 
 

Ny teknik – på väg exempelvis kameror och räcken – kan ibland ge kostnadseffektiva 
alternativ till större investeringsobjekt. Ledtiderna för investeringar kan emellertid vara 
mycket långa, för stora objekt i tättbefolkade områden ibland decennier. De investeringar 
som finns med i verkens planer är alla långt gångna. Om vi väljer att göra omtag kvarstår 
och förvärras det problem investeringen avsåg att lösa till dess den nya investeringen 
kommit till stånd. Trafikanter och transportörer förlorar då hela nyttan med investeringen 
under ofta ganska lång tid. Vi skulle sätta värde på regeringens synpunkter på hur denna 
intressekonflikt bör lösas 
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Bilaga 1: KOLL framåts underlag till Banverkets och Vägverkets 
inriktningsplanering21 
 
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för ett långsiktigt hållbart transportsystem och för att 
nå alla de transportpolitiska delmålen. Genom en utvecklad kollektivtrafik underlättas 
pendling till arbete och utbildning vilket ger vidgade arbetsmarknadsregioner och en 
positiv regional utveckling och tillväxt. 
 
För att få en hållbar utveckling inom transportområdet måste andelen resor med 
kollektivtrafik, cykel och till fots sammantaget öka.  
 
Vägverket och Banverket har ett regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt 
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling. Enligt uppdragsdirektivet 
ska programmet föreslå tillräckliga åtgärder för att kollektivtrafikens andel av 
transporterna skall öka. För att öka marknadsandelen krävs mycket kraftfulla åtgärder av 
sektorns alla aktörer. En stor framgångsfaktor är att denna satsning också avspeglar sig i 
Banverkets och Vägverkets nationella och regionala planer.  
 
För att nå en ökad andel krävs en kollektivtrafik som sätter kunden/resenären i centrum. 
Vad kunden vill ha är väl känt. Nedan nämnda 7 punkter återkommer i topp vid de flesta 
kundundersökningar (exempelvis Kollektivtrafikbarometern). 
 

•  Konkurrenskraftig restid/turtäthet (användbarhet) 
•  Bättre pålitlighet (funktionell kvalitet) 
•  Enkelhet 
•  Lyhördhet för kundernas synpunkter 
•  Information 
•  Hela resan-perspektiv 
•  Trygg, säker och komfortabel resa 

 
Det finns betydande potentialer till en ökad kollektivtrafik. Kollektivtrafiken har goda 
förutsättningar att utvecklas både i större städer (framförallt i städer med fler än 50 000 
invånare) och i stråk mellan städer och för pendling till/från regioncentra. Exempel på 
regioner där kollektivtrafiken har störst potential att vinna marknadsandelar genom en 
utvecklad regional trafik är Skåne, Göteborgsregionen Jönköpingsområdet, Östergötland, 
Mälardalen (inklusive Uppsalaområdet), Storstockholm samt Gävleborg, vilket också är 
områden med kraftfull regionförstoring.   
 
Ser man på olika kundsegment finns stor potential i att behålla de stora ungdomskullar 
som kollektivtrafiken tappar efter många års troget kollektivtrafikresande. Många 

                                                      
21 Gemensam text med Banverket 
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undersökningar visar att potentialen är stor att få en hel del bilister att helt eller delvis 
flytta över till kollektivtrafik utan stora åtgärder i systemet (ca 20 %). De bilister det rör 
sig om är de som använder bilen trots att de har ett konkurrenskraftigt alternativ i form av 
kollektivtrafik. 
 
Också inom interregional trafik finns potential för ett ökat kollektivresande, främst 
beträffande fritidsresor. Här finns behov av bättre utbud, men främst åtgärder som 
minskar störningskänsligheten på enkelspårsbanor. 
 
På landsbygden är marknadspotentialen inte så stor och arbetet bör fokusera på 
samverkan mellan aktörer och trafikslag t ex samordning mellan allmän och särskild 
kollektivtrafik.  
 
Inom KOLL framåt har identifierats några viktiga strategier (preliminära) för att nå ett 
ökat kollektivtrafikresande: 
  

• Satsa på starka utvecklingsbara områden/pendlingsstråk 
• Samordna aktörer, system och trafikslag 
• Öka kunskapen om kollektivtrafikresande, resenär ↔ förare ↔ företag ↔ THM 

↔ ägare  
• Skapa incitament som gynnar och utvecklar kollektivtrafiken 

 
En samordning av olika aktörers åtgärder är den kanske viktigaste strategin för att nå 
framgång. Därför är det av stor vikt att Banverket och Vägverket visar att inriktnings-
planeringen för nya nationella och regionala planer innehåller de perspektiv och 
åtgärdstyper som efterfrågas av kunder och aktörer. Detta gäller särskilt de områden där 
ansvarsförhållandena är delade eller oklara och där ensidiga satsningar riskerar att bli 
verkningslösa utan samordning. 
 
För att nå en konkurrenskraftig restid/turtäthet erfordras kapacitets- och 
framkomlighetshöjande åtgärder i främst större städer och starka regionala stråk t.ex. 
Citytunneln och Citybanan. 
 
Stora infrastrukturprojekt i väg och bana ingår inte i denna redovisning. Nedan redovisas 
endast de mindre investeringar som, satta i system, ger stor kund- och samhällsnytta och 
en konkurrenskraftigare kollektivtrafik. 
 
Pålitligheten, främst inom storstadsområdena, är det område där större insatser måste till 
för att öka kundnöjdhet och resande. Detta innebär att det krävs ökade underhållsinsatser 
och insatser i vinterdrift för att möta kraven på pålitlighet/punktlighet i kollektivtrafiken. 
Detta gäller främst på järnväg, men i viss mån på väg. 
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För att nå känslan av den hela resan är attraktiva bytespunkter och stationer av stor vikt. 
Det finns oklarheter i ansvar och finansieringsfrågor men betydande åtgärder behöver 
göras för att ge bytespunkterna i Sverige en ansiktslyftning till lämpliga standardnivåer 
som även gör kollektivtrafiken användbar för funktionshindrade. Detta bidrar till att göra 
resan trygg, säker och komfortabel. Vi bedömer att åtgärder för attraktivare stationer, 
hållplatser och busskörfält/signalprioriteringar kostar ca 3,6 mdr kronor, varav 1,6 mdr 
för Banverket och 2 mdr kronor för vägtransportsystemet (ca 1 mdr för statliga vägar och 
ca 1 mdr för det kommunala vägnätet) under perioden 2010 – 2019. Förutom 
investeringar i infrastruktur behöver satsningar ske på höjd drift- och underhållsnivå samt 
service. Ett exempel på det sistnämnda är ledsagning där innehåll i tjänst samt 
organisation och finansiering av denna för närvarande utreds. Preliminära skattningar 
visar en kostnad för ledsagning på mellan 750-1000 mkr under planperioden. Ett 
införande av en permanent ledsagartjänst kan komma att kräva statligt stöd, åtminstone 
inledningsvis, varför det är viktigt att ha med sig detta i den ekonomiska planeringen. 
 
Enkelhet i resa förutsätter bra system för att planera, boka, betala och få god information 
under sin resa. Dessa system måste vara såväl trafikslags- som färdmedelsövergripande 
och kräver en utveckling för att åstadkomma detta och även knyta ihop olika system på 
lokal, regional och nationell nivå.  Även här är framgång beroende av att sektorns aktörer 
samverkar i utvecklandet/förbättrandet av kundanpassade system. 
 
Relationen mellan resenär och trafikföretag/THM/trafikverk behöver stärkas. En större 
lyhördhet efterfrågas av kunderna. En ökad dialog med resenärsforum och olika 
kundgrupper är ett viktigt medel för detta. Kollektivtrafikbarometern är ett konkret 
verktyg som bör användas i högre utsträckning för att ta tillvara kunders synpunkter som 
leder till ökad kundnöjdhet och ökat kollektivtrafikresande. Det är viktigt att staten bidrar 
till detta genom att medverka i insamling, analys och planering utifrån kundsynpunkter. 
 
Staten behöver bidra till utvecklingen av system och kundkontakter enligt ovan, genom 
sektorsinriktat arbete, vilket skapar merkostnader på ca 200 mkr under hela planperioden. 
 
Vid en utveckling av kollektivtrafiken kommer Banverket och Vägverket ha en viktig roll 
som samordnande och pådrivande inom flera av de identifierade åtgärdsområdena. 
Utvecklingen kommer också att påverkas av omfattningen på statsbidrag för olika 
åtgärder t ex spårväg, busskörfält, informationssystem mm. Detta sammantaget innebär 
sannolikt att nuvarande anslagsnivåer för sektorsarbete och statsbidrag måste utökas.  
 
En sammanfattande bild av efterfrågade kollektivtrafikåtgärder i Banverkets och 
Vägverkets kommande investeringsplaner ges nedan. Åtgärder för att göra 
kollektivtrafiken användbar för funktionshindrade ingår i nedanstående åtgärder.  
 

• Investeringar       
-  Fokus på starka utvecklingsbara områden/pendlingsstråk 
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-  Ökad kapacitet kring storstäderna och på tunga pendlingsstråk 
-  Ökad framkomlighet i storstäder och större tätorter  
-  Bytespunkter och stationer (inkl anslutning GC/pendelparkering på VV 

vägnät) 
-  Utveckla system för biljetter, bokning och trafikinformation 
 

•  Drift och underhåll 
- ökade underhållsinsatser kring storstäderna för ökad punktlighet 
- höjd drift- och underhållsnivå på tunga stråk samt service kopplat till 

bytespunkter 
 

•  Sektorsåtgärder (samlande och pådrivande) 
- Info om befintliga system 
- Kollektivtrafikbarometern som verktyg för ökad kundnytta 
- Marknadsföring/försäljning 
- Kunskapsspridning (goda exempel) 
- System för biljetter, bokning och trafikinformation 
- FUD 
 

•  Statsbidrag 
- Fordon 
- Bytespunkter och stationer (inkl anslutning GC/pendelparkering) 
- Spårväg/tunnelbana/bussgator/busskörfält 
- System för biljetter, bokning och trafikinformation 
 

Investeringsbehovet är grovt skattat och kommer att analyseras ytterligare inom ramen för 
KOLL framåt och senare i kommande åtgärdsplanering för nationella och regionala 
investeringsplaner.  
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Bilaga 2: Samband mellan infrastrukturinvesteringar, tillväxt och 
regional utveckling 
 
Väl fungerande transporter är ett viktigt medel för att nå de mål för ekonomisk och social 
utveckling som formulerats av både den svenska riksdagen och på europeisk nivå. 
Investeringar i transportinfrastruktur som leder till förbättrade transportmöjligheter kan ge 
en direkt effekt på hushållens nytta och företagens produktivitet genom lägre kostnader, 
tidsvinster och ökad säkerhet. Dessa direkta effekter kan bidra till att skapa större 
marknader, ökad produktion, bättre matchning på arbetsmarknaden, högre inkomster och 
bättre miljö.  
 
Merparten av dessa nyttor men inte alla kan studeras med hjälp av de analysverktyg som 
transportsektorn arbetar med. Bland annat kan den nuvarande prognosmetoden inte 
beräkna hur befolknings- och näringslivsstrukturen påverkas av ett förändrat 
transportutbud. Ej heller kan svårvärderade intrångseffekter som skapas i boende och 
naturmiljö beräknas. 
 
Att verifiera sambandet mellan infrastrukturinvesteringar och tillväxt är inte lätt eftersom 
sambandet uppvisar så kallad dubbelriktad kausalitet22. Likaväl som infrastruktur-
investeringar kan leda till tillväxt är det så att det är tillväxten som kan leda till behov av 
infrastrukturinvesteringar. Ett annat problem är risken för dubbelräkningar om man 
försöker mäta delvis samma effekter ofullständigt från olika håll och med olika modeller. 
 
En förutsättning för att stora tillväxteffekter ska kunna uppkomma antas vara att den 
åtgärd som studeras också ger stora effekter på restider eller kostnader23. Ett exempel på 
detta är åtgärder i och nära större städer. En andra förutsättning för att stora tillväxt-
effekter ska kunna uppkomma är att det finns en potential för tillväxt i de områden som 
påverkas av åtgärden. 
 
Grovt sett kan tillväxteffekterna delas in i befolkningsförändringar och lokaliserings-
effekter samt i förbättrad arbetsmarknadsfunktion som leder till ökade genomsnitts-
inkomster inom ramen för den befintliga samhällsstrukturen. I ett nationellt tillväxt-
perspektiv är det de ökade genomsnittsinkomsterna som är intressanta. Befolknings- och 
lokaliseringseffekter ger inget nationellt tillskott så länge de består av en omfördelning 
inom landet. 
 
För att man i en kalkyl rätt ska kunna fånga nyttan av tillgänglighet förutsätter det förstås 
att kalkylen kan utgå från en någorlunda hyggligt fungerande prognos över utvecklingen 

                                                      
22 Orsakssamband. Vad är orsak och vad är verkan? 
23 Infrastruktur för tillväxt. SIKA Rapport 2004:1 
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och värderingar av tid och kostnader som verkligen speglar individers och företags 
betalningsvilja och beteenden. 
 
I trafikverkens gemensamma prognos- och kalkylmodeller (Sampers/Samkalk) speglas 
effekten av förbättrad arbetsmarknadsfunktion i den värdering av minskade restider som 
beräknas i modellerna. Frågan om i vilken utsträckning det finns regionalekonomiska 
effekter utöver de som beräknas i modellerna är en aktuell forskningsfråga, vilken ännu 
inte har fått något enhetligt svar. Det finns därför inte någon allmänt vedertagen metod för 
alternativa beräkningar av regionalekonomiska effekter till följd av infrastrukturåtgärder. 
Befintliga försök till sådana alternativa analyser uppvisar en mycket stor spridning. 
Banverket har tidigare låtit utnyttja ett beräkningsverktyg benämnt SAMLOK för att göra 
en studie av de regionalekonomiska effekterna av Västlänken inklusive dubbelspårs-
utbyggnad av banan mellan Göteborg och Borås24.  
 
Även om trafikverken idag saknar genom ASEK25 verifierade samband och modeller har 
Banverket och Vägverket i samråd med tillgänglig expertis valt att som en försöks-
verksamhet ta fram resultat med hjälp av SAMLOK-modellen för att spegla potentialer 
för inkomsteffekter och bättre matchning på arbetsmarknaden.  

                                                      
24 Västlänkens regionala utvecklingseffekter, Inregia AB 2006 
25 ASEK= Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder. Gemensam 
arbetsgrupp under SIKAs ledning för trafikverken, naturvårdsverket, Vinnova och SIKA som ger 
rekommendationer för vilka kalkyl och analysmetoder som ska användas inom transportsektorn. 
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Bilaga 3: Samverkan med externa aktörer 
 

ALLMÄNT 
 
Vägverket har tillsammans med Banverket i arbetet med inriktningsunderlaget – på såväl 
central, regional som lokal nivå – fört en aktiv dialog med myndigheter, länens 
planeringsansvariga, kommuner och andra berörda aktörer. Syftet har varit att skapa 
delaktighet och få del av relevant underlagsmaterial i form av bland annat målbilder, 
bristanalyser, scenariobilder, strategier och inriktningar. 
 
Det inriktningsunderlag som arbetats fram på nationell nivå har i de flesta fall även 
återkopplats till länen genom respektive Vägverksregion.  
 
Det genomgående budskapet från dialogerna med länen är att följande frågor bör 
prioriteras i inriktningsunderlaget: tillgänglighet och pendling, tillväxt och region-
förstoring, samordning mellan trafikslag för gods samt prioritering av befintligt vägnät 
före nybyggande. 
 
 

REGIONALA OCH LOKALA DIALOGER 
 
Från Vägverkets sida har den regionala dialogen förts av respektive Vägverksregion, som 
har väl utarbetade regionala kontakter, inte minst med länens planeringsansvariga samt 
kommuner. Formerna för de regionala dialogerna har varierat utifrån regionala och lokala 
förutsättningar. Innehållsmässigt har dock dialogerna avhandlat samma frågor.  
 

Vägverkets region Skåne 
Vägverkets Region Skåne har bedrivit en relativt omfattande dialog med samarbets-
partners under våren. Regionen har deltagit i en arbetsgrupp där Region Skåne, Skåne-
trafiken, Länsstyrelsen, Banverket, Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket, samt 
representanter från kommunerna ingår.  
 
Särskilda möten med kommunerna har också hållits där inriktningsunderlaget har 
diskuterats. En aktiv dialog kring inriktningsunderlaget har förts vid möten med politiker i 
Region Skåne och den regionala tillväxtnämnden. Vägverket har även informerat om 
underlaget i Länsstyrelsens infrastrukturgrupp. 
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Region Skåne har, liksom Västra Götaland, getts möjlighet att ta fram ett eget trafikslags-
övergripande inriktningsunderlag. Vägverket i Skåne har ett nära samarbete med 
Regionen och har bidragit med underlag kring vägtransportsystemet. 
 

Vägverkets region Sydöst 
I region Sydöst har fokus i den första dialogrundan lagts på regionpolitikerna i de fem 
regionförbunden. Totalt har ca 140 regionpolitiker deltagit på seminarier/workshopar. 
Banverket har deltagit i fyra av de fem träffarna. En andra dialogrunda har riktats mot 
tjänstemän, övriga politiker och representanter för näringslivet. 
 

Vägverkets region Väst 
Västra Götalandsregionen har arbetat utifrån erbjudandet med att inkomma med ett samlat 
inriktningsunderlag. Det har inrättats en arbetsgrupp med medarbetare från Västra 
Götalandsregionen och representanter från trafikverken, länsstyrelse, Västtrafik med flera 
Denna grupp har träffats ungefär en gång per månad. 
 
En process har skapats där den politiska gruppen har varit aktiv i dialoger och 
beslutstillfällen. I dialogen har de fyra ingående kommunalförbunden haft en viktig roll 
att samla politiker och tjänstemän från medlemskommunerna. Vid två tillfällen har 
stormöten genomförts. 
 
Vägverkets region Väst har aktivt deltagit vid samtliga tillfällen och utnyttjat dessa till 
förankring och dialog av för Vägverket viktiga frågor dels i allmänhet och dels i fråga om 
arbetet med inriktningsunderlaget. Därutöver har anordnats ett par särskilda sittningar i 
speciella ämnesområden och frågeställningar. Exempel på sådana är inventeringsområden 
och investeringslistan. 
 

Vägverkets region Stockholm 
I region Stockholm ingår Vägverket i den så kallade trafikberedningen, tillsammans med 
Banverket, Länsstyrelsen, Regionplane- och trafikkontoret (RTK), Storstockholms 
lokaltrafik samt Stockholms stads trafikkontor. Inriktningsunderlaget har kontinuerligt 
diskuterats under vintern/våren och ett gemensamt underlag till inriktningsplaneringen har 
tagits fram. Några särskilda kontakter med kommunerna har region Stockholm inte haft.  
 
På Gotland ingår region Stockholm i ett särskilt partnerskap med kommunen och 
länsstyrelsen. I detta forum har inriktningsunderlaget diskuterats. Kommunen är numera 
huvudman för den regionala planen.  
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Vägverkets region Mälardalen 
Region Mälardalen har tillsammans med regionförbund/länsstyrelser bjudit in kommuner 
och trafikhuvudman till diskussionsmöten om inriktningsunderlaget. Som återkoppling på 
inriktningsdialogen har region Mälardalen redovisat för regionförbunden/länsstyrelserna 
hur materialet har beaktats i inriktningsunderlaget, med utgångspunkt från genomförda 
dialoger. 
  
Region Mälardalen har också tillsammans med Banverket deltagit på "En bättre sits" 
möten där inriktningsunderlaget, förutom med Regionförbund och Länsstyrelser, även 
diskuterats med kommunerna. 
 

Vägverkets region Mitt 
Region Mitt har haft en dialog med respektive läns kommunikationsdirektör om 
inriktningsunderlaget. Vägverket, Banverket och länen har tagit fram ett gemensamt 
inriktningsunderlag. 
 

Vägverkets region Norr 
Region Norr och Banverket har fört dialoger med länsstyrelserna och trafikhuvudmännen 
vid ett flertal tillfällen. Tillsamman med ovanstående har dialoger även förts med trafik-
huvudmännen, Rikstrafiken och respektive läns kommuner. 
 
 

CENTRALA DIALOGER 

Länens planeringsansvariga 
Avstämningsmöten har genomförts såväl med samtliga läns kommunikationsexperter som 
med en mindre grupp bestående av representanter för trafikverken och länen. Vid dessa 
möten har bland annat tolkningen av regeringens direktiv, framtida inriktningsfrågor, 
uppläggningen av arbetet och underlagsmaterial som beskriver länens behov diskuterats. 
 
Beträffande fyrstegsprincipen har konstaterats att det finns stora oklarheter och därför ett 
behov av att klarlägga en gemensam tolkning och tillämpning. Vägverket, Banverket och 
länen kommer därför under hösten 2007 att träffas för att komma fram till ett gemensamt 
angreppssätt. 
 

Statliga myndigheter och intresseorganisationer 
Vägverket och Banverket har redovisat arbetet med inriktningsunderlaget för ett 20-tal 
representanter från statliga verk, intresseorganisationer och branschföreningar.  
 



 

52

Näringslivets transportråd 
För att fånga angelägna frågor från näringslivet har Banverket och Vägverket tillsammans 
haft möten med Näringslivets transportråd. Näringslivet har representerats av de tre 
transportintensiva branscherna, tung basindustri, verkstadsindustrierna samt handel och 
distribution. 
 
Från näringslivets sida lyfter man bland annat fram tidsperspektivet, där man menar att en 
stor del av företagen har en planeringshorisont på upp till 5 år, man ser därför exempelvis 
vikten av att verken inte låser alla resurser i långsiktiga satsningar, utan kan vara mer 
flexibla och möte mindre behov som dyker upp och är angelägna för näringslivet. 
 
Näringslivet ser också gärna att staten agerar som katalysator för att åstadkomma 
transporteffektiva lösningar på systemnivå, eftersom företagen vare sig har resurser eller 
former för att arbeta ovanför företagsnivån med exempelvis logistik. Infrastruktur för 
drivmedelsförsörjningen med alternativa bränslen är ett annat område där man gärna ser 
att staten agerar. 
 

Statliga utredningar 
Några av de statliga utredningar som pågår parallellt med Vägverkets och Banverkets 
uppdrag med inriktningsunderlag berör varandra då de alla handlar om infrastruktur och 
sårbarhet.  
 
Banverket och Vägverket har tillsammans med SIKA träffat utredarna för flyg, hamn och 
kombiterminaler. Syftet har varit att ta del av varandras arbete och utbyta fakta, 
exempelvis kapacitet på nuvarande vägnät och spår samt i närtid aktuella satsningar. 
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Bilaga 4: Regeringens direktiv 
 
Uppdrag att utarbeta inriktningsunderlag inför den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för perioden 2010–2019 
 
Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Banverket, 
Lyftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket och Vägverket att i enlighet med vad som anges under 
rubriken Uppdraget utarbeta underlag inför regeringens kommande proposition om 
inriktning av åtgärderna i järnvägs- och väginfrastrukturen under planeringsperioden 
2010-2019. 
 
Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 27 
juni 2007. 
 
Uppdraget 
Inriktningsunderlaget skall vara allsidigt och övergripande. Arbetet skall ta sin 
utgångspunkt i en bedömning av hur samhällets behov av transporter kan komma att 
utvecklas på lång sikt. Målsättningen är att en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar infrastruktur skall säkerställas för ett transportsystem där trafikslagen 
kompletterar varandra.  
 
SIKA ansvarar för att uppdraget samordnas. I samordningen ingår att prognoser och 
kalkylförutsättningar i form av metodik, befolkningsutveckling, ekonomisk tillväxt m.m. 
skall vara gemensamma liksom att redovisningen av måluppfyllelse och 
samhällsekonomisk effektivitet skall göras på ett likvärdigt och transparant sätt av 
trafikverken. Banverket och Vägverket ansvarar sedan själva för sina respektive 
redovisningar.  
 
SIKA och trafikverken har ansvar för att osäkerheter och risker som kan finnas i 
underlagsmaterialet uppmärksammas och blir väl belysta.  
 
Underlag skall inhämtas från, och en aktiv dialog skall föras med, länens 
planeringsansvariga regionala organ, dvs. länsstyrelser eller i förekommande fall 
regionala självstyrelseorgan/kommunala samverkansorgan (nedan benämnda ”länen”). 
Underlag skall även inhämtas från övriga berörda centrala myndigheter. 
 
Luftfartsstyrelsen och Sjöfartsverket skall bistå med fakta och bedömningar om 
luftfartens respektive sjöfartens utvecklingsmöjligheter och behov. 
 
Västra Götalandsregionen och Region Skåne erbjuds att, som försök, bidra med 
sammanhållna regionala underlag för infrastrukturen som skall beaktas av trafikverken 
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vid utarbetandet av inriktningsunderlaget. Västra Götalandsregionen och Region Skåne 
erbjuds dessutom att till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) återrapportera 
erfarenheter av försöket med sammanhållna regionala underlag i dessa regioner senast den 
1 september 2007.  
 
Inom ramen för uppdraget skall kontakt hållas med Flygplansutredningen (N2006:06), 
Hamnstrategiutredningen (N2006:09) och Banverket i dess uppdrag att föreslå ett 
strategiskt nät för kombiterminaler (N2006/3928/TP) samt med förhandlingsmannen som 
har i uppdrag att förhandla om Stockholms infrastruktur (N2006/9229/IR). Syftet med 
kontakterna är att relevant faktaunderlag som respektive utredning/myndighet kan bidra 
med skall tas till vara. 
 
Banverket och Vägverket skall, efter samråd med SIKA, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsverket 
och länen, lämna förslag på hur den s.k. fyrstegsprincipen skulle kunna utvecklas och 
tillämpas i inriktningsplaneringen. Arbetet bör fokusera på principens två första steg, dvs. 
1) åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt samt 2) åtgärder 
som ger effektivare utnyttjande av befintligt järnvägs-/vägnät och fordon.  
 
Drift och underhåll 
Banverket och Vägverket skall utarbeta ett långsiktigt drift- och underhållsanalyser. Av 
analysen för järnväg skall framgå vilken nivå banavgifterna bör ligga på under perioden 
för att bl.a. uppnå järnvägslagens (2004:519) krav om marginalkostnadsprissättning. 
Analysen vad gäller banavgifter skall ske efter samråd med SIKA. Banverket respektive 
Vägverket skall redovisa vilken nivå på den ekonomiska ramen som är nödvändig för att 
under planperioden upprätthålla, alternativt återställa och sedan upprätthålla, standarden 
på järnvägs- respektive vägnäten till en funktionell och samhällsekonomiskt effektiv nivå. 
Drift- och underhållskostnader skall redovisas för perioden för såväl befintlig 
infrastruktur som föreslagna nyinvesteringar. Uppfyllelse av de transportpolitiska målen 
som kan uppnås med dessa ramar skall redovisas.  
 
Investeringar och förbättringar i järnvägar och vägar 
Banverket respektive Vägverket skall redovisa vad som kan åstadkommas under den 
kommande planeringsperioden vid fem olika nivåer på den ekonomiska ramen. Nu 
gällande planeringsramar i 2007 års prisnivå är per år:  

• ca 9,1 miljarder kronor för järnvägsinvesteringar, 
• ca 3,5 miljarder kronor för investeringar i det av riksdagen utpekade nationella 

stamvägnätet 
• ca 2,4 miljarder kronor för regional transportinfrastruktur, 
• ca 1,4 miljarder kronor för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. 

Inriktningsanalysen skall för var och en av dessa kategorier göras för dessa nivåer samt 
för nivåerna -50%, -25%, +25% och +50%. För var och en av dessa nivåer skall 
Banverket respektive Vägverket redovisa vilken samhällsekonomisk effektivitet och 
vilken uppfyllelse av de transportpolitiska målen som kan uppnås. 
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Stora projekt, med en uppskattad kostnad som överstiger ca 1 miljard kronor, skall 
särskilt uppmärksammas.  
 
Banverket respektive Vägverket skall beräkna behovet av anslagsmedel för att täcka 
räntor och amorteringar av samtliga lånefinansierade objekt som beräknas vara 
färdigställda t.o.m. 2009 eller som då är under byggnation. Verken skall även redovisa en 
bedömning av medel för sektorsuppgifter, inklusive en redovisning av effektbedömning. 
 
Banverket respektive Vägverket skall särskilt redovisa vilka åtgärder i nuvarande planer 
för perioden 2004–2015 som bedöms vara genomförda eller pågående respektive ej 
påbörjade vid ingången av 2010.  
 
Ärendet 
Regeringen beslutade 2004 om definitiva ekonomiska ramar för länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur för perioden 2004–2015. Länsstyrelserna eller i förekommande fall 
de regionala självstyrelseorganen/kommunala samverkansorganen har därefter fastställt 
länsplanerna.  
 
Regeringen fastställde 2004 nationella ban- och väghållningsplaner för perioden 2004–
2015. Planerna har därefter delvis ändrats. 
 
Eftersom det är angeläget att ban- och väghållningsplanerna hålls aktuella beslutade 
regeringen den 23 november 2006 att uppdra till Banverket och Vägverket att senast den 
18 juni 2007 lämna in förslag till reviderade nationella planer. Pågående revidering skall 
ske inom den av riskdagen beslutade ekonomiska planeringsramen och alltjämt gälla 
perioden 2004–2015. 
 
I budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1 utg.omr. 22) redovisade regeringen bl.a. 
sin avsikt att under mandatperioden genomföra en ny långsiktig planeringsprocess för 
åtgärder i järnvägs- och väginfrastrukturen. Regeringen anförde att samhällsekonomiska 
analyser skall spela en viktig roll vid prioriteringen av infrastrukturinvesteringar och att 
det, jämfört med de planer som den tidigare regeringen fastställt, innebär att en större del 
av investeringarna skall ske inom vägsektorn. Vidare anförde regeringen att det är 
angeläget med ökade satsningar på underhåll av befintliga sträckningar för att inte riskera 
gjorda investeringar.  
 
Skälen för regeringens beslut 
Riksdagens beslut om transportpolitiken skall vara styrande för infrastrukturplaneringen. 
Det innebär bl.a. att infrastrukturen skall bidra till att det övergripande transportpolitiska 
målet och de transportpolitiska delmålen uppfylls. 
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Ett väl fungerande och effektivt transportsystem, med samverkan mellan olika trafikslag 
samt konkurrens mellan olika trafikutövare och transportalternativ, är avgörande för 
ekonomisk tillväxt och regionförstoring. Transportsystemet måste utvecklas, drivas och 
underhållas så att det tillgodoser såväl näringslivets behov av snabba och leveranssäkra 
transporter som medborgarnas behov av resor för olika ändamål. Infrastrukturen, som är 
en viktig del av transportsystemet, uppvisar i dag brister som inte är förenliga med de 
transportpolitiska målen. 
 
Regeringen anser att infrastrukturplaneringen skall säkerställa att befintlig infrastruktur 
används på ett effektivt sätt. Befintlig infrastruktur skall skötas, underhållas och utvecklas 
så att de investeringar som hittills gjorts inte riskeras. Ett väl genomarbetat underlag för 
beslut om kommande drift- och underhållsnivåer är därför väsentligt. Därtill är ett flertal 
nyinvesteringar angelägna.  
 
Investeringar i transportinfrastrukturen tar många år att genomföra från det första 
planeringsstadiet till färdigställande. Infrastrukturen skall sedan fungera och användas 
under mycket lång tid. En långsiktig framförhållning är därför nödvändig och det är 
viktigt att börja planera för hur infrastrukturen skall utvecklas efter den nu nuvarande 
planeringsperiodens slut 2015. Regeringen bedömer att även om nuvarande nationella 
planer revideras i närtid bör åtgärder under perioden 2010–2015 kunna omprövas i den 
nya planeringsprocessen. Kommande planer för nationell och regional infrastruktur bör 
omfatta perioden 2010–2019. Regeringens ambition är också att formulera en vision om 
transportsystemet för en ännu längre tid, t.ex. fram till 2040. 
 
Regeringen avser att verka för ökad effektivitet i infrastrukturinvesteringarna, vilket t.ex. 
kan innebära nya upphandlingsmetoder eller nya finansieringslösningar. Frågor om för 
Sverige nya metoder, såsom offentlig-privat samverkan, kommer att beredas i 
Regeringskansliet. 
 
Regeringen anser att transportsystemet bör planeras så att olika transportslag kan 
komplettera varandra och effektivt fungera över kommun-, läns- och nationsgränser. 
Utvecklingen i Östersjöområdet, i övriga Europa och i ett globalt perspektiv påverkar 
Sveriges behov och möjligheter. Förändrade förutsättningar i omvärlden, t.ex. vad gäller 
ekonomisk utveckling, gränsöverskridande handel, transportmönster, oljepris, klimat och 
konsumenternas preferenser är därför viktiga att beakta och förutse. Kraven är höga på att 
transportsystemet, i större utsträckning än hittills, skall bidra till att utsläppen av 
koldioxid och andra klimatpåverkande gaser minskar. Transportsystemets utformning och 
funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. 
 
Regeringen är angelägen om att det regionala utvecklingsarbete som bedrivs i länen tas 
tillvara. Regionala utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram och annat material som 
länen kan tillhandahålla bör därför beaktas i arbetet med inriktningsunderlaget. En aktiv 
dialog bör föras med samtliga län.  
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Inriktningsunderlaget skall ligga till grund för regeringens arbete med en proposition om 
inriktning av åtgärderna i järnvägs- och väginfrastrukturen under den kommande 
planeringsperioden 2010–2019. Regeringen avser att föreslå en ekonomisk planeringsram 
och fördelning av ramen på olika slags angelägna åtgärder. Efter riksdagens behandling 
och beslut med anledning av propositionen avser regeringen att besluta uppdrag om 
upprättande av förslag till nya långsiktiga infrastrukturplaner.  
 
(Åsa Torstensson och Kerstin Lokrantz) 
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Bilaga 5: Transportpolitikens mål och principer 
 
Det övergripande målet för transportpolitiken skall vara att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.  
 
Det övergripande målet har preciserats i sex långsiktigt inriktade delmål: 
 
Ett tillgängligt transportsystem 
Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande 
transportbehov kan tillgodoses.  
 
Hög transportkvalitet 
Transportsystemets utformning och funktion skall medge en hög transportkvalitet för 
medborgarna och näringslivet.  
 
Säker trafik 
Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller skadas allvarligt 
till följd av trafikolyckor. Transportsystemets utformning och funktion skall anpassas till 
de krav som följer av detta.  
 
God miljö 
Transportsystemets utformning och funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås.  
 
Regional utveckling 
Transportsystemets utformning och funktion skall bidra till att uppnå målet för den 
regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.  
 
Ett jämställt transportsystem  
Målet skall vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att det 
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma 
möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och 
deras värderingar skall tillmätas samma vikt.  
 
Transportpolitiska principer 
Fem transportpolitiska principer är viktiga utgångspunkter vid val av styrmedel för att nå 
de transportpolitiska målen: 
 

1. Kunderna skall ges stor valfrihet att bestämma hur de vill resa och hur en 
transport skall utföras. 

2. Beslut om transportproduktion bör ske i decentraliserade former. 
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3. Samverkan inom och mellan olika trafikslag skall främjas. 
4. Konkurrensen mellan olika trafikutövare och transportalternativ skall främjas. 
5. Trafikens samhällsekonomiska kostnader skall vara en utgångspunkt när 

transportpolitiska styrmedel utformas. 
 
Från Moderna Transporter (prop. 2005/06:160) 
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Bilaga 6: Begreppslista 
 
Ansvarskommittén   

Den parlamentariska kommitté som har sett över strukturen och 
uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen, särskilt mellan staten, 
landstingen och kommunerna. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande i 
februari 2007.  
 

Automatisk trafiksäkerhetskontroll/ ATK 
ATK är ett system av nya trafiksäkerhetskameror med elektronisk 
avläsning på utsatta och olycksdrabbade vägsträckor. genomförs i 
samarbete mellan polisen och Vägverket, med syfte att sänka hastigheten 
och därigenom minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken.  
 

Balanserad måluppfyllelse  
Vägverket strävar efter en balanserad måluppfyllelse för de 
transportpolitiska delmålen och behov och önskemål hos olika 
kundgrupper. Det betyder att ett mål på kort sikt kan prioriteras, men att 
sammantaget under planperioden inget mål ska prioriteras framför ett 
annat. 
 

Benchmarking  
Benchmarking är en term inom framförallt företagsekonomin där man 
inom organisationer utvärderar sin verksamhet i förhållande till dem som 
man uppfattar beter sig bäst inom en viss bransch. 
 

Biodrivmedel  
Biodrivmedel är flytande och gasformiga biobränslen som kan användas 
inom transporter. De vanligaste biodrivmedlen som används idag är etanol, 
biogas och biodiesel, t ex RME(rapsmetylester). 
 

Bärighet   
Förmågan hos en väg att bära en viss belastning. Vägens bärighet har 
avgörande betydelse för möjligheten att köra tunga transporter. 

 
CTI 

CTI – Central Tyre Inflation är ett system för att under färd kunna 
variera ett fordons däcktryck. Med minskat däcktryck får man en ökad 
kontaktyta mellan däck och väg och därmed minskat marktryck. 
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Dialogstyrd drift 
Drift- och förbättringsåtgärder i vägnätet som styrs genom dialog med 
kunderna.  

 
Driftstandard 

De driftåtgärder, t ex snöröjning, som används för att upprätthålla 
framkomligheten och trafiksäkerheten på en väg. 

 
e-myndighet  

Kontakter mellan medborgare och förvaltning/myndighet med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT), både vad gäller 
tjänster och medborgarnas möjligheter att föra en dialog med 
förvaltningen/myndigheten. 

 
Effektivisering 

Sparsammare användning av åtgärder utan att därigenom åstadkomma 
negativa effekter i vägtransportsystemets egenskaper. 
 

Euro NCAP   
European New Car Assessment Programme, Euro NCAP, är ett 
konsumentprogram som tillhandahåller en oberoende bedömning och 
utvärdering av säkerheten hos de mest sålda bilarna i Europa. stöds av EU, 
myndigheter i flera länder, bl.a. Vägverket i Sverige, samt motor- och 
konsumentorganisationer. 
 

FIA 
FIA står för förnyelse i anläggningsbranschen. FIA samlar den svenska 
anläggningsbranschen från beställare till enskilda entreprenörer, kring 
förändring och förnyelse vad gäller öppenhet, arbetssätt, kompetens- och 
kvalitetsutveckling. 

 
FUD 

Forskning, utveckling och demonstration. 
 
Fyrstegsprincipen 

Förhållningssätt som innebär att i första hand övervägs och prövas åtgärder 
som kan påverka transportbehovet och valet av transportsätt. I andra hand 
prövas åtgärder som ger ett effektivare utnyttjande av befintligt vägnät, i 
tredje hand förbättringsåtgärder och i fjärde och sista hand övervägs 
nyinvesteringar. 
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HRT 
Hållbara resor och transporter (HRT) är ett projekt inom Vägverket som 
samordnar och utvecklar delprojekten Kvalitetssäkra transporter (TQ) och 
Hållbart resande (HR). 
 

Hybridbil 
En hybridbil utnyttjar både förbränningsmotor och elmotor och kombinerar 
el- och bensindrift.  
 

Hållbara 
Med hållbara avses såväl ekonomisk, social (trafiksäkerhet) som ekologisk 
hållbarhet.  

 
Intelligenta avgiftssystem 

IT-baserade system för uttag av avgifter, elektronisk avläsning och 
debitering. Exempel är försöket med trängselskatt i Stockholm.  

 
Intelligenta transportsystem/ITS 

Användning av informationsteknik i trafiken för att bättre utnyttja 
vägtransportsystemet. Exempel på är förarstöd, trafikstyrning och trafik-
information. 

 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  

IPCC är ett forskningsorgan som etablerades 1988 av två FN-organ, World 
Meteorological Organization (WMO) och United Nations Environment 
Programme (UNEP), för att fastställa "risken för klimatförändringar 
orsakade av mänskliga aktiviteter". De IPCC-framställda rapporterna 
citeras flitigt i klimatrelaterade debatter, och organisationen betraktas 
allmänt som en auktoritet i frågor som rör klimatförändring. 

 
ISA 

ISA står för ”Intelligent stöd för anpassning av hastighet” och är ett 
tekniskt stöd s om hjälper föraren att anpassa sin hastighet.  
 

Kilometeravgift, differentierad 
En differentierad kilometeravgift efter bl.a. vägtyp och fordonets 
miljöegenskaper är ett sätt att finansiera drift och underhåll av vägar. En 
sådan kilometeravgift skulle i första hand tas ut på den tunga trafiken.  
 

Klimatgaser/växthusgaser  
Utsläppen av klimatgaser, eller växthusgaser, förstärker jordens naturliga 
växthuseffekt. Det gör i sin tur att temperaturen ökar och att klimatet 
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påverkas. Transportsektorn, och främst vägtrafiken, svarar för ett stort 
bidrag genom utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila drivmedel.  
 

Kombiterminal 
En last- och lossningsplats för gods, vilken utnyttjas av två eller flera 
trafikslag. 
 

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

 
Känslighetsanalys 

Dokumenterade överväganden om resursallokering och prioriteringar vid 
olika finansierings- och anslagsnivåer. 
 

Lissabonstrategin 
EU:s tillväxtstrategi. EU-länderna ställde våren 2000 upp målet att unionen 
år 2010 ”ska bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt 
med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social 
sammanhållning”. 
 

Låsningar 
Med låsningar avses objekt som redan är påbörjade eller förskotterade av 
län och som måste återbetalas. 
 

Länsplan 
Länsstyrelserna upprättar ”länsplaner för regional transportinfrastruktur”, 
vilka anger inriktningen av den långsiktiga regionala 
infrastrukturplaneringen av vägar (länsvägar), järnvägar, flyg och 
kollektivtrafik. 

 
Länen 

Med ”länen” avses här länens planeringsansvariga regionala organ, dvs. 
länsstyrelser eller regionala självstyrelseorgan och kommunala 
samverkansorgan. 

 
Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen beslutas av riksdagen. De idag 16 miljökvalitetsmålen 
ska leda vägen mot en miljömässigt hållbar samhällsutveckling. 
Miljömålen utgör riktmärken för allt svenskt miljöarbete, oavsett var och 
av vem det bedrivs.  
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Miljardprojekt 
Projekt där kostnaden överstiger en miljard kronor. 

 
Miljökvalitetsnorm/MKN 

Ett styrmedel i svensk miljörätt som regleras i miljöbalken. 
Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för utomhusluft och rör högsta halt av 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 
partiklar (PM10) och ozon. 
 

Mobilitet 
Övergripande begrepp som uttrycker ändamålet med vägtransportsystemet. 
Det används av Vägverket som områdesbenämning vid sidan av säkerhet 
och miljö. 
 

Myndighetsutövning 
Myndighetsutövning är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i 
förhållande till medborgarna och grundas på lag eller annan författning. I 
myndighetsutövning ingår för Vägverkets del även det föreskriftsarbete 
som sker med stöd av författning av högre rang, och beslutas och kungörs i 
Vägverkets författningssamling (VVFS). 
 

Måluppfyllelse/Måluppfyllelseanalys 
De mål för verksamheten som ett företag eller myndighet har, behöver man 
också kunna se i vilken grad verksamheten bidragit för att uppfylla målen, 
så kallad måluppfyllelseanalys. 

 
Mötesseparering 

Väg med två eller tre körfält där trafik med olika körriktning skiljs åt med 
ett mitträcke. 
 

Namngivna objekt 
Objekt i planerna som omnämns explicit, exempelvis E 4 Norra länken. 

 
Nationella vägar 

Vägnätet delas upp i nationella vägar och regionala vägar. I nationell plan 
för vägtransportsystemet (NPVS) redovisas åtgärder som ska ske på det 
nationella vägnätet. På motsvarande sätt hanteras de regionala vägarna i 
länsplanerna.  

 
NKI 

Nöjdkundindex. Ett index som används för att följa kundtillfredsställelse. 
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NNK 
Nettonuvärdeskvot. Visar hur mycket man ”får tillbaka” per satsad krona i 
ett visst projekt. NNK beräknas genom att diskonterade nyttor minus 
diskonterade kostnader divideras med diskonterade kostnader.  

 
Nordiska triangeln 

Europavägarna som förbinder Köpenhamn – Oslo  – Stockholm – 
Helsingfors. 

 
NPVS 

Nationell Plan för Vägtransportsystemet 2004-2015.  
 
NPVS-nivå 

Nivå för statsanslag enligt Nationell plan för vägtransportsystemet 2004-
2015 (NPVS).  
 

Offentlig-privat samverkan/OPS 
Offentlig-privat samverkan (OPS) avser olika former av samarbete mellan 
offentlig och privat sektor. Vanligtvis gäller dessa samarbeten upphandling 
och genomförande av infrastrukturprojekt. Sådan samverkan kallas också 
Public Private Partnership (PPP).  
 

Regional plan 
Se länsplan. 

 
Regionala vägar 

Se nationella vägar. 
 
Regionalt utvecklingsprogram/RUP 

En strategi för regionens långsiktiga hållbara utveckling som tas fram av 
länsstyrelse, självstyrelseorgan eller kommunalt samverkansorgan. 
Programmet ska visa vilka åtgärder som är viktigast för att öka tillväxten, 
sysselsättningen och den inomregionala balansen. 
 

Regionförstoring 
Med regionförstoring menas en geografisk vidgning av funktionella 
regioner, i första hand genom ökad integration och bättre tillgänglighet 
mellan lokala arbetsmarknader, men även vad gäller exempelvis service, 
utbildning och näringsliv. 
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Restid 
Restid är den totala tidsåtgången för en resa och inkluderar vid exempelvis 
kollektivtrafik tiden för själva resan, gångtid, väntetid vid hållplats och 
bytestid.  

 
Riktade mindre åtgärder 

Åtgärder som i huvudsak går mot ett transportpolitiskt delmål och där 
kostnaden är mindre än 10 miljoner kronor, ex vis korsningsåtgärd för att 
förbättra trafiksäkerheten, eller gång- och cykelväg för att öka 
tillgängligheten för oskyddade trafikanter. 

 
Samhällsekonomisk effektivitet 

En åtgärd är önskvärd om de som vinner på en förändring (hypotetiskt) kan 
kompensera dem som förlorar och ändå få en nettoförbättring till stånd 
samt att beslutsfattarna anser den nya välfärdsfördelningen acceptabel. 
Samhällsekonomisk effektivitet i transportsektorn förutsätter att kostnaden 
för investeringar motsvaras av individernas betalningsvilja och att endast 
de transporter utförs som täcker sina marginalkostnader. 

 
Samhällsekonomisk analys 

Ett samlingsnamn för alla analyser av samhällsekonomisk karaktär.  
 
Samhällsekonomisk bedömning 

En samhällsekonomisk kalkyl som också inkluderar bedömningar av 
relevanta effekter som inte kunnat kvantifieras eller värderas i 
monetära termer. 

 
Samhällsekonomiskt lönsamt 

Positivt nuvärde av alla kostnader och intäkter som är förknippade med 
förbrukning av resurser eller effekter som är föremål för medborgarnas och 
företagens betalningsvilja.  
 

Sammodalitet 
Ett EU-begrepp som betecknar en effektiv användning av transportsätt som 
fungerar vart och ett för sig eller i kombination, för att uppnå ett optimalt 
och hållbart utnyttjande av resurserna. 
 

Sektorsuppgift 
Vägverket har ett samlat sektorsansvar för hela vägtransportsystemet och 
ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Inom ramen för sitt 
sektorsansvar ska Vägverket vara samlande, stödjande och pådrivande i 
förhållande till övriga berörda parter. Vägverkets uppgift är därmed att 
verka för att andra aktörer inom sektorn arbetar för en positiv utveckling 
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mot de transportpolitiska målen. Särskilt ska Vägverket se till att: 
fordonens säkerhets- och miljöprestanda utvecklas, väginformatik 
utvecklas och utnyttjas effektivt, kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks, 
hänsyn tas till funktionshindrades behov inom hela vägtransportsystemet, 
färdtjänst och riksfärdtjänst är av god kvalitet, yrkestrafiken är trafiksäker, 
miljöanpassad och effektiv samt bedrivs under lika villkor, forskning, 
utveckling och demonstration (FUD) genomförs och sprids, nödvändig 
kunskap och information inom Vägverkets ansvarsområde sprids. 
 

Smärreåtgärder 
Mindre, ej objektsatta, investeringsåtgärder i väghållningen. 
 

Sternrapporten 
Den s.k. Sternrapporten (Stern Review on the Economics of Climate 
Change) skrevs av Världsbankens förre chefekonom Nicholas Stern på 
uppdrag av den brittiska regeringen. Rapporten beskriver ett scenario för 
följderna av den globala uppvärmningen, och presenterades i oktober 2006. 
 

Strategi 
Planerat eller beslutat tillvägagångssätt som ensamt eller tillsammans med 
andra tillvägagångssätt avser att åstadkomma uppfyllelse av ett planerat 
mål.  
 

Systemutformare 
Vägtransportsystemet formas och påverkas av systemutformarna. I 
utredningen om en trafikansvarslag definierades begreppet 
systemutformare som ”de som yrkesmässigt påverkar vägtransportsystemet 
eller säkerheten för trafikanterna”. Detta innebär att bilprovningen, 
fordonstillverkare, kollektivtrafik, polisen, taxibolag transportföretag, 
väghållare etc. är systemutformare. Begreppet har dessutom på senare tid 
även utökats till att omfatta ”dem som köper, ansvarar och organiserar 
resor och transporter i mer eller mindre omfattning”. Det kan till exempel 
vara fritidspolitiker, frivilligorganisationer, handelsföretag, 
idrottsföreningar, industriföretag eller samfälligheter.  
 

Trafikarbete 
Mått på användningen av trafiksystemet. Det anges i fordonskilometer och 
uttrycks som produkten av trafikflöde och den väglängd som tillryggaläggs 
under viss tid. 

 
Transportarbete  
 Transporter mäts ofta som transportarbete. För persontransporter mäts det 

som antal transporterade personer multiplicerat med 
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transportsträckan(personkilometer) och för godstransporter som 
godsvolymen (ton) multiplicerat med transporterad sträcka (tonkilometer). 
 

Trafikstyrning 
Reglering (styrning) av trafiken med hjälp av t ex vägmärken, 
vägmarkeringar, trafiksignaler, avstängning etc., för att skapa en säker och 
störningsfri trafik. 
 

Trimningsåtgärder 
Åtgärder som syftar till att öka kapaciteten på en väg, exempelvis en 
förlängning av en påfartsramp eller avfartsramp, påfartsreglering med hjälp 
av trafiksignaler. Åtgärden är vanligast i storstadsområden. 

 
VMS 

Variabla Meddelande Skyltar, Vägmärken som är kopplade till en dator, 
eller trafikcentral. På skyltarna ger man ut information till trafikanter, ex 
vis avstängd väg, trafikolycka 5 km. 

 
Väghållare, väghållningsansvar 

Vägverket, en kommun eller förening/enskild med övergripande ansvar för 
att bygga vägar och för drift och underhåll. Är vägen allmän är stat eller 
kommun väghållare. Är vägen enskild kan väghållaren vara en kommun, 
förening eller enskild. 

 
Väginformatik 

Samlingsbegrepp för automatiserade förfaranden för att stödja 
trafikarbetet. 

 
Växthusgaser 

Se Klimatgaser. 
 

ÅDT 
Årsmedeldygnstrafik 
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