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Inledning. 

Den här rapporten beskriver vad funktionellt prioriterat vägnät (fortsättningsvis förkortat 

FPV) är, vad det omfattar och hur det kan användas i olika planeringssituationer. Den 

beskriver också en del av de överväganden som gjorts under framtagandet. 

Bakgrund 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge 

människor och gods en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt även bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Det finns en mängd olika utpekanden av vägnät, t.ex. utpekade vägar för arbetspendling, för 

godstransporter, för trafikledning och för personer med funktionsnedsättning. Vägnätet är 

även indelat i vägkategorier utifrån väghållaransvar, standard och så vidare. Men det har 

saknats ett gemensamt underlag för vilka av de statliga vägarna som är viktigast för 

tillgängligheten. Trafikverket har i flera sammanhang behov av ett samlat utpekat vägnät, 

exempelvis när vi beskriver brister, prioriterar åtgärder, när vi ser över hastighetsgränser 

och pekar ut riksintressen. 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för tillgänglighet ur 

ett nationellt och regionalt perspektiv. Det har gjorts i samarbete med i första hand 

länsplaneupprättarna. Detta vägnät kallas för funktionellt prioriterat vägnät 

(fortsättningsvis förkortat FPV) och har tagits fram bl.a. inför kommande 

åtgärdsplaneringar och som ett underlag vid den justering av hastighetsgränser för ökad 

trafiksäkerhet som pågår fram till 2025. FPV kommer även att fungera som ett viktigt 

underlag för tillgänglighet i den löpande verksamheten, i samhällsplaneringens olika skeden 

och vid svar på remisser. 

Mål 

Målet med FPV är att: 

 skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet 

 skapa en gemensam plattform för att främja tillgänglighet med god kvalitet och 

användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet 

 ta fram ett underlag för prioritering av insatser för att värna/utveckla tillgängligheten 

för resor och transporter längs med de utpekade vägarna 

 ta fram ett underlag för samhällsplanering och utformning av de utpekade vägarna samt 

avvägning av olika intressen 
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Det funktionellt prioriterade vägnätet 

Ett planeringsunderlag 

FPV är ett planeringsunderlag och ger ett sätt att förhålla sig till de prioriterade vägarna 

utifrån ett nationellt och regionalt tillgänglighetsperspektiv.  

Trafikverkets utgångspunkt är att tillgängligheten ur ett nationellt och regionalt perspektiv 

ska prioriteras på de vägar som ingår i FPV. Den tillgänglighet vägarna redan har ska värnas 

och vid behov utvecklas.  

Vid tillämpning av FPV som underlag behöver man, förutom det enskilda fallets 

förutsättningar, även ta hänsyn till den samlade bilden utifrån övriga trafikslag samt göra 

avvägningar mot transportpolitikens hänsynsmål. Därtill behöver det kompletteras med 

analyser utifrån andra underlag. FPV ersätter inte planeringsprocessen eller andra 

prioriteringsgrunder, t.ex. samhällsekonomisk lönsamhet, utan utgör ett kompletterande 

underlag utifrån ett tillgänglighetsperspektiv ”längs med vägarna”.  

Inom samhällsplaneringen finns flera aktörer som har olika mandat och ansvarsområden 

som påverkar transportsystemet. Syftet med FPV är att olika berörda aktörer ska kunna 

använda det som ett underlag i sin planering. Trafikverket kommer att använda det som ett 

viktigt kompletterande planeringsunderlag i en rad olika verksamheter och projekt. Det blir 

också ett underlag i dialoger med andra aktörer i samhällsplaneringens olika skeden och vid 

svar på remisser av till exempel kommunala planer. FPV kan till exempel användas vid: 

 beskrivning av behov och brister kring tillgänglighet (utifrån de utpekade vägarnas 

funktioner) 

 regionala hastighetsanalyser (hastighetshöjande åtgärder bör i första hand ske inom 

detta) 

 utpekande av riksintressen (underlag för vilka vägar som bör pekas ut och beskrivning 

av dessa).  

Definition av tillgänglighet inom funktionellt prioriterat vägnät 

FPV utgår från funktionsmålet ”tillgänglighet” i det nationella transportpolitiska målet. 

Definitionen av tillgänglighet är bred och tar sikte på att transportsystemet ska vara öppet 

och användbart för oss alla, både medborgare och näringsliv. FPV utgår från en snävare 

definition utifrån perspektiven regional och nationell tillgänglighet i vägnätet.  

I urvalet av de funktionellt prioriterade vägarna har behovet av lokal tillgänglighet eller det 

bredare begreppet användbart för alla inte vägts in. Med lokalt kan man avse trafik invid och 

korsande av de prioriterade stråken som underordnas trafiken i huvudriktningen. Det kan 

också syfta på det övriga statliga vägnätet (ej utpekade vägar) som till större del har trafik 

som gör kortare resor, inomkommunala resor och resor till målpunkter av mer lokal 

karaktär. Dessa ska naturligtvis också beaktas i sammanvägningen, men har i underlaget 

FPV lägre prioritet. 

Tillgänglighet för alla syftar här på oskyddade trafikanter, barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättning och även dessa ska beaktas, men hanteras inte i FPV utan i andra 

underlag. 

Enkelt uttryckt har vi i FPV utifrån en övergripande systemsyn angivit vilka vägar som det 

ur nationellt och regionalt perspektiv är allra viktigast att säkra en hög transportfunktion på. 
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Det innebär inte att Trafikverket i planeringsfallet kan bortse från lokala 

tillgänglighetsbehov eller en bredare syn på tillgänglighets och hänsynsmålen. Bara att dessa 

kriterier inte legat till grund för utpekandet. 

Vägarnas indelning i skikt och funktioner 

Vägarna som pekats ut som funktionellt prioriterade delas in i tre skikt och utifrån fyra 

viktiga funktioner. Därtill har följande aspekter beaktats vid utpekandet: 

 sammanhängande stråk 

 ett trafikslagsövergripande perspektiv, till exempel genom kopplingar till noder 

(som ex resecentra, terminaler) för vägtrafik och byten mellan trafikslag 

 internationella förbindelser  

 nationell och regional utveckling och tillväxt 

Vägarnas indelning i skikt 

Vägarna som pekats ut sorteras in i tre skikt:  

 nationella vägar 

o nationella stamvägar (nuvarande indelning gäller) 

 

 regionalt viktiga vägar 

o vägar som binder samman län och funktionella regioner (i regel riksvägar, 

men det kan även vara länsvägar) 

 

 kompletterande regionalt viktiga vägar 

o vägar som binder samman kommuncentrum och produktionsnoder inom 

regioner och län (i regel länsvägar, men kan även vara riksvägar). 

Indelningen av vägarna i de tre skikten kan skilja sig åt i olika delar av landet pga. länens 

och regionernas olika struktur och förutsättningar. 

Det förekommer ingen rangordning eller prioritering mellan skikten, utan indelningen i 

skikt avser att ange vilken roll i vägsystemet vägen har.  
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Vägarnas indelning i funktioner 

Fyra funktioner har tagits fram för utpekandet av FPV och dessa avser vägarnas funktion 

utifrån tillgänglighet från ett nationellt och regionalt perspektiv. Funktionerna överlappar 

varandra och en väg kan pekas ut utifrån en eller flera funktioner.  

Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika anspråk och behov som 

finns på olika vägar utifrån den trafik som är viktig. Syftet med indelningen i funktioner är 

att man bättre ska kunna tillgodose behov av till exempel drift och underhåll, analys av 

vägarnas brister samt prioritering av åtgärder för att värna eller utveckla tillgängligheten. 

Funktionerna är följande:  

 godstransporter 

 långväga personresor med bil 

 dagliga personresor med bil 

 kollektivtrafik med buss 

Vägar som är viktiga för godstransporter 

Funktionen ”godstransporter” definieras enligt följande: 

 vägar som är internationellt, nationellt och regionalt viktiga för långväga 

godstransporter 

 vägar med kopplingar till nationellt och regionalt viktiga noder  

De vägar som pekats ut skapar ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med 

kopplingar till viktiga målpunkter och noder.  

Mindre vägar som är viktiga för enskilda företag eller som fungerar som matarvägar till 

större vägar och uppsamlingsplatser (till exempel sågverk) pekas inte ut som funktionellt 

prioriterade. Dessa vägar hanteras inom arbetet med bärighet.  

Vägar som är viktiga för långväga personresor med bil 

Funktionen ” långväga personresor med bil” definieras enligt följande: 

 vägar som i regel har regionalt eller nationellt resande, över cirka 10 mil, till 

exempel tjänsteresor, resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden 

och sjukhus 

 vägar som är viktiga för besöksnäringen 

Utgångspunkten för utpekande av vägar som är viktiga för besöksnäringen är 

tillgängligheten till stora turistdestinationer, vägar med (periodvis) stora flöden och 

vägar med många sällanresenärer. Det gäller framför allt vägar som går till större 

turistdestinationer som ligger långt från det utpekade funktionellt prioriterade 

vägnätet och i områden där turistnäringen är av stor betydelse i förhållande till 

andra näringar.  

Funktionen avser i första hand vägar där det är vanligt med sällanresenärer, som inte reser 

på vägen ofta och därmed inte är så bekanta med vägen.  
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De utpekade vägarna ska skapa ett sammanhängande regionalt och nationellt nät med 

kopplingar till viktiga målpunkter.  

Vägar som är viktiga för dagliga personresor med bil 

Funktionen ” dagliga personresor med bil” definieras enligt följande: 

 vägar som i regel har kortväga och regionalt resande, vanligtvis upp till cirka 10 mil, 

till exempel arbets- och studiependling, resor till centrala servicefunktioner, större 

handelsområden och sjukhus. 

Funktionen avser i första hand vägar med vana resenärer som kan vägen och färdas där 

regelbundet eller dagligen.  

Vägar som är viktiga för kollektivtrafik med buss 

Utgångspunkten för att definiera vägar som viktiga för kollektivtrafik är de prioriterade 

stråk eller stomlinjer med frekvent busstrafik som de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna har pekat ut. Dessa kan kompletteras med mer långväga 

busslinjer. 

Det finns ett nationellt prioriterat nät för personer med funktionsnedsättning som syftar till 

att göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla. Det prioriterade nätet är en arbetsmetod för att 

systematiskt planera och genomföra åtgärder längs det utpekade stråket, till exempel 

anpassa hållplatser så att de blir användbara för personer med funktionsnedsättning. 

Trafikverket har mål för anpassningen av de prioriterade stråken och i vilken takt 

anpassningsarbetet ska ske.  

Det prioriterade nätet för personer med funktionsnedsättning framgår i de regionala 

trafikförsörjningsprogrammen. Det presenteras också i Trafikverkets förslag till Nationell 

plan för transportsystemet 2014–20251.  

De utpekade vägarna för kollektivtrafik i det funktionellt prioriterade vägnätet utgörs av de 

viktigaste kollektivtrafikvägarna. Utpekandet baseras främst på underlag från de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna. Detta nät sammanfaller i stort med det prioriterade nätet för 

personer med funktionsnedsättning.  

  

                                                           
1 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014–2025. Underlagsrapport – 
åtgärdsområden  
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Kartor med funktionellt prioriterat vägnät  

De utpekade vägarna i FPV är presenterade i länskartor (PDF-format) på Trafikverkets 

hemsida samt att FPV-vägnätet med respektive funktion är inlagt i NVDB2. 

Förhållningssätt till funktionellt prioriterat vägnät 

Till FPV har ett förhållningssätt tagits fram. Förhållningssättet avser att skapa en gemensam 

bild över hur vi ska värna och utveckla de utpekade vägarnas funktioner. Förhållningssättet 

utgörs av ett separat dokument, Handledning – Förhållningssätt till funktionellt prioriterat 

vägnät. 

Omfattning och avgränsning 

FPV avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. Tillgänglighet för andra 

trafikslag och trafikanter, t.ex. cykel, ingår inte.  

FPV omfattar statliga vägar. Kommunala och enskilda vägar kan utgöra viktiga länkar till 

det prioriterade nätet för att nå en målpunkt eller för att skapa sammanhängande nät. Dessa 

vägar kan markeras i FPV (som streckade) för att synliggöras, men de ingår inte i FPV.  

Både befintliga vägar och vägar under byggande kan pekas ut som funktionellt prioriterade. 

FPV utgår från dagens transportsystem och användning. Ett framtida perspektiv tar man 

lämpligen hand om inom ramen för arbetet med regionala systemanalyser och i kommande 

åtgärdsplaneringar.  

Koppling till noder 

Följande anslutningsvägar ska pekas ut som funktionellt prioriterade: 

 Anslutningsvägar till noder (flygplatser, hamnar och terminaler) ska pekas ut om de 
är utpekade i stomnätet i TEN-T3 eller leder till statliga flygplatser. Även 
anslutningsvägar till godsterminaler kan pekas inom ramen för FPV nät. 

o I första hand pekas enbart statliga anslutningsvägar ut (så långt de sträcker 
sig).  

o I andra hand, vid behov, pekas kommunala och enskilda anslutningsvägar 
ut ända fram till målpunkten. 

 Vid behov pekas statliga anslutningsvägar till övriga viktiga eller större noder ut.  

 Statliga anslutningsvägar till större resecentrum pekas ut (så långt de sträcker sig). 
Kommunala och enskilda vägar fram till målpunkter inom tätorter pekas inte ut.  

  

                                                           
2 Nationell vägdatabas 
3 Se Rapport TEN-T riktlinjer (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 

1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det 

transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU), s. 104–106.  



Sida 10 (14) 

Koppling till kommuncentrum 

Ambitionen har varit att alla kommuncentrum ska knytas till FPV och att ett nationellt 

sammanhängande vägnät ska skapas. Varje kommuncentrum knyts till nätet med den mest 

betydelsefulla vägen. Ytterligare vägar pekas enbart ut i de fall vägen anses uppfylla kraven 

för att pekas ut som funktionellt prioriterad. Dessa vägar ska på samma sätt som övriga 

prioriterade vägar delas in i skikten och beskrivas utifrån funktionerna.  

Koppling till drift, underhåll och bärighet 

När prioriteringen av drift- och underhållsåtgärder ses över ska FPV användas som 

underlag. Det gör det möjligt att bättre anpassa drift- och underhållsåtgärderna utifrån 

vägarnas viktigaste funktioner, eftersom det blir tydligare hur åtgärderna kan anpassas 

utifrån typ av trafik. Kraven på en väg blir olika till exempel om den är särskilt viktig för 

godstrafik eller för arbetspendling. Fortfarande kommer dock trafikflöden att vara den 

viktigaste utgångspunkten för prioritering av drift och underhåll. Drift- och 

underhållsåtgärderna på det lågtrafikerade och/eller ej prioriterade vägnätet kommer inte 

att påverkas av FPV, utan de förändringar som kan bli aktuella är justeringar och 

anpassningar inom det prioriterade vägnätet. Under 2017 har Leveranskvalitet DoU 

utvecklats där FPV nätet har haft en betydande roll. 

Framtagandet av funktionellt prioriterat vägnät  

Processen 

Trafikverket har tagit fram förutsättningar och mallar för utpekandet av FPV utifrån sitt 

nationella perspektiv, med ansvar för att skapa ett nationellt sammanhängande nät som är 

enhetligt över hela landet. Alla utpekanden och justeringar i utpekandena sker i samverkan 

med framförallt länsplaneupprättare i respektive län.  

Arbetet har organiserats olika i respektive län utifrån respektive läns förutsättningar. 

Trafikverkets regioner har tillsammans med respektive länsplaneupprättare bestämt vilka 

aktörer som medverkat i arbetet. Framtagandet av FPV har diskuterats med dessa aktörer 

och analyserats utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv.  

Förslaget till FPV har varit på remiss under 2015, i syfte att förankra vägnätet med berörda 

aktörer och med den regionala politiska nivån samt att få in synpunkter. Trafikverket har 

sammanställt remissvaren och därefter gjort eventuella justeringar av det prioriterade nätet 

i samråd med länsplaneupprättarna. De synpunkter som kom på rapporten har vi tagit hand 

om och förtydligat.  

Trafikverkets regioner beslutar om FPV i samråd med länsplaneupprättarna. Råder det 

delade meningar i någon del tas beslut enbart om det vi är överens om.  

Förvaltning 

En förvaltningsplan har tagits fram för FPV för att detta ska kunna uppdateras löpande.  

FPV kan exempelvis uppdateras i samband med arbetet med regionala systemanalyser eller 

länstransportplaner. Därtill bör en aktualitetsprövning av vägnätet ske i de fall det 

prioriterade nätet inte har uppdaterats, förslagsvis i samband med åtgärdsplaneringen.  
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Trafikverket och länsplaneupprättarna kan ta initiativ till uppdateringar av det prioriterade 

nätet. Även vid uppdateringar ska man vara överens om förändringarna innan Trafikverket 

tar beslut och genomför förändringarna.  

Koppling till andra utpekade nät 

FPV utgör navet för Trafikverkets utpekanden av olika typer av vägar och vägnät. Andra 

utpekande vägnät ska antingen ingå i eller utgå från FPV, genom att de 

 ingår i FPV som en kvalitet eller beskrivning av alla eller vissa av de prioriterade 

vägarna,  

 utgår från och kompletterar FPV och därtill omfattar ytterligare vägar (dvs. vägar 

som inte pekats ut som funktionellt prioriterade). 

 Utgöra en grund för andra utpekade vägnät 

I och med FPV tydliggörs vilket underlag det är som gäller och hur olika utpekanden hänger 

ihop. Detta kommer att underlätta användningen av olika typer av nät som underlag samt 

öka transparensen och jämförbarheten vid till exempel val av åtgärder.  

Befintliga utpekade nät har utgjort underlag vid utpekandet av FPV. 

Vägtrafikledning 

Trafikverket arbetar med att ta fram ett vägtrafikledningsnät. Arbetet med att utveckla 

framtidens trafikledning sker utifrån följande övergripande principer: 

 Trafikledning kommer att erbjuda tre olika servicenivåer på det prioriterade nätet. 

Servicenivåerna ska harmoniseras med motsvarande principer inom EU. 

 Det statliga vägnätet trafikeras olika och det finns ett stort spann i vilka konsekvenser en 

händelse får. Dessa konsekvenser utgör grunden för vilken servicenivå som är relevant 

för en viss sträcka på det prioriterade vägnätet. 

 I framtiden ska trafikledningen ha stöd av åtgärdsplaner som har tagits fram i förväg för 

vad som ska göras och hur olika händelser ska hanteras på varje plats. 

 Samverkan med andra väghållare krävs för att få en fungerande helhet i våra större 

städer.  

I arbetet med trafikledningsnät är FPV en av många faktorer. 

Godsvägnät 

FPV inkluderar de regionalt och nationellt viktigaste vägarna för näringslivets transporter 

(funktionen godstransporter). Trafikverket har även identifierat ett vägnät för tyngre 

transporter, Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Detta vägnät utgör en komplettering 

av FPV och har nära relation till funktionen Godstransporter i FPV.  
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Drift- och Underhåll 

Under 2017 utvecklade trafikverket ett vägnät för planering av DoU-åtgärder, 

Leveranskvalitet DoU 2017, som ska utgöra en grund för planering av DoU-åtgärder på det 

statliga vägnätet. FPV och strategiskt vägnät för tyngre transporter utgör ett viktigt underlag 

för Leveranskvalitet DoU 2017. 
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