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Sammanfattning 

Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och 

syftar till att med mindre och effektiva åtgärder utveckla och förbättra transportsystemets 

funktion. Åtgärderna delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, säkerhet och miljö. 

Åtgärderna planeras och prioriteras i Trafikverkets verksamhetsplanering, vilket innebär en 

värdefull flexibilitet på så sätt att rätt åtgärder kan genomföras vid rätt tidpunkt för att möta 

brister och behov och därigenom åstadkomma en förbättring i transportsystemet.  

Åtgärdsbehovet inom trimnings- och miljöåtgärder har identifierats utifrån mål, tillstånd 

och brister för varje åtgärdsområde. Genom att jämföra politiskt förankrade och beslutade 

mål med tillståndet i transportsystemet kan brister i transportsystemets funktion beskrivas. 

För att åtgärda brister och åstadkomma synergieffekter med ökad måluppfyllelse kan olika 

trimnings- och miljöåtgärder med fördel kombineras med varandra samt med namngivna 

investeringar, vidmakthållandeåtgärder, styrmedel och andra åtgärder som också kan ha 

annan huvudman.  

Trafikverkets förslag för trimnings- och miljöåtgärder i Nationell plan för transportsystemet 

2018–2029 innebär att totalt 36 000 miljoner kronor satsas på Trimnings- och 

miljöåtgärder. 

Som grund för Trafikverkets förslag till indikativa ramar för trimnings- och miljöåtgärder 

har följande prioriteringsgrunder använts: 

 lagstiftning 

 Regeringens infrastrukturproposition 2016/17:21 och direktivet Uppdrag att ta 

fram nationella trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet 

 brister i måluppfyllelse av de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen 

 brister i transportsystemets funktion 

 samlade effektbedömningar med samhällsekonomiska analyser som inkluderar 

samhällsekonomiska kalkyler i de fall det är möjligt  

Utifrån dessa prioriteringsgrunder innebär förslaget att, 

 inom tillgänglighetsåtgärder prioriteras åtgärder för kollektivtrafik, ökad säker 

cykling, anpassning av stationer och busshållplatser för personer med 

funktionsnedsättning samt åtgärder för näringslivets transporter. 

Kapacitetsförbättrande åtgärder prioriteras i järnvägstransportsystemet. 

 säkerhetsåtgärder har prioriterats för att bidra till det fortsatta arbetet med en 

ytterligare halvering av dödade och svårt skadade i trafikolyckor.  

 miljöåtgärder har prioriterats för att öka måluppfyllelse och bidra till att lösa 

identifierade brister. Åtgärderna prioriteras också tidigt i planperioden.  
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I Tabell 1 presenteras förslag till fördelning samt förslag till indikativ fördelning för 

trimnings- och miljöåtgärder. 

Tabell 1. Förslag till fördelning samt förslag till indikativ fördelning för Trimnings- och miljöåtgärder i 

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 

Åtgärdsområden 

Förslag till 

fördelning 2018–

2029, miljoner kr 

Preciserade åtgärdsområden 

Indikativ ram  

2018–2029, 

miljoner kr 

Trimningsåtgärder för 

bättre tillgänglighet 

 

 

 

15 600 

 

 

Kapacitet och kvalitet 9 650 

Kollektivtrafik 1 700 

Tillgänglighet för alla 1 300 

Ökad säker cykling 1 500 

Klimatanpassning 1 000 

IT-infrastruktur 450 

Trimningsåtgärder för 

bättre säkerhet 

 

10 400 Trafiksäkerhet 10 400 

Miljöåtgärder 

 

 

10 000 

Buller och vibrationer 2 800 

Landskap 3 300 

Vatten 1 700 

Förorenade områden 2 200 

Totalt 36 000   36 000 

 

Förslaget innebär en ökad satsning inom trimnings- och miljöåtgärder med cirka 4 000 

miljoner kronor jämfört med nu gällande nationella plan. Den ökade satsningen görs inom 

miljöåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet ligger 

totalt sett på samma nivå som i nu gällande plan. 
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1. Inledning 

Trimnings- och miljöåtgärder är åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor. De 

delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, säkerhet och miljö. Varje åtgärdsområde är 

sedan uppdelat i ett antal undergrupper, som kallas preciserade åtgärdsområden. I Figur 1 

syns de åtgärdsområden som trimnings- och miljöåtgärder består av. 

 

Figur 1. Trimnings- och miljöåtgärder består av åtgärdsområdena tillgänglighet, säkerhet och miljö, 
som i sin tur är uppdelade i preciserade åtgärdsområden. 

 

Trimningsåtgärder stödjer fyrstegsprincipen1 i och med att åtgärderna främst ligger i steg 2 

och 3. Trimnings- och miljöåtgärder bidrar till att utveckla och förbättra olika funktioner i 

transportsystemet, men de räcker inte alltid som enda lösning på en brist. 

Trimningsåtgärder kan till exempel utföras under en övergångsperiod innan större åtgärder 

går att genomföra. Med effektiva, mindre åtgärder kan Trafikverket snabbt åstadkomma en 

förbättring i transportsystemet, istället för att enbart utföra större åtgärder som ofta har 

långa planläggningstider. 

Trimnings- och miljöåtgärder planeras, prioriteras och beslutas i Trafikverkets 

verksamhetsplanering, vilket innebär en värdefull flexibilitet eftersom rätt åtgärder kan 

genomföras vid rätt tidpunkt för att bidra till att uppfylla mål, lösa brister och möta 

efterfrågan. Detta innebär att specifika trimnings- och miljöåtgärder och deras omfattning 

                                                           
1 Se Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafikverket 2017:165 
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inte redovisas i Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Förfarandet skiljer sig 

därför från de namngivna investeringarna som planeras och prioriteras under framtagandet 

av planen och som sedan beslutas i samband med fastställandet av planen. För att 

möjliggöra en prioritering av åtgärder som ger god måluppfyllelse och följer fördelningen i 

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 arbetar Trafikverket med precisering av 

åtgärdsområden, enligt Figur 2 som grund för verksamhetsplanering. 

 

Figur 2. Illustration över var precisering av åtgärdsområden kommer in i olika skeden i 

planeringsprocessen. 

 

Åtgärdsbehovet inom trimnings- och miljöåtgärder har identifierats utifrån mål, tillstånd 

och brister för varje preciserat åtgärdsområde, se Figur 3. Genom att jämföra förankrade 

och beslutade mål med tillståndet i transportsystemet kan brister i transportsystemets 

funktion beskrivas. Inom vissa områden saknas konkretiserade och mätbara mål som grund. 

I dessa fall har en uppskattning av brister gjorts utifrån de transportpolitiska funktions- och 

hänsynsmålen, infrastrukturpropositionen och regeringens direktiv.  

 

Figur 3. Beskrivning av processen för att ta fram ett förslag på ramar för Trimnings- och miljöåtgärder i 

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029. 

 

Trafikverket har som underlag för planförslaget tagit fram en tillstånds- och 

bristbeskrivning. Beskrivningen är ett kunskaps- och prioriteringsunderlag som gör det 

möjligt att värdera var i transportsystemet Trafikverket behöver prioritera olika typer av 

åtgärder eller insatser. Tillstånd- och bristbeskrivningen2 ligger till grund för den mix av 

åtgärder som föreslås i planen samt för fördelning av medel mellan olika åtgärdstyper. På så 

sätt förbättras möjligheterna att i planförslaget utgå från fyrstegsprincipens olika steg och 

välja åtgärder som förstärker och kompletterar varandra. 

                                                           
2 Se även Tillstånd- och brister i transportsystemet. Underlagsrapport till Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029. Trafikverket 2017:154 

Mål Tillstånd Brister
Åtgärds-

behov

Analys- och 
prioriterings-

arbete

Förslag  
ramar
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Tillstånd och brister har identifierats genom underlag från dialog med omvärlden, 

åtgärdsvalsstudier och andra typer av utredningar. För att åtgärda brister och nå långsiktiga 

mål behöver det i flera fall kombineras olika åtgärdsområden, namngivna investeringar, 

vidmakthållandeåtgärder, styrmedel och andra typer av åtgärder. Utifrån identifierade 

brister och åtgärdsbehov utför Trafikverket ett analys- och prioriteringsarbete, vars grunder 

beskrivs i kapitlet Prioriteringsgrunder, för att sedan lämna ett förslag på ramar för 

trimnings- och miljöåtgärder i den nationella planen. 

Nedan beskrivs översiktligt vad som ingår i trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet och 

säkerhet samt miljöåtgärder. Därefter beskrivs de prioriteringsgrunder som har använts för 

förslaget till indikativa ramar för trimnings- och miljöåtgärder. Förslaget motiveras och 

presenteras vidare genom en beskrivning av mål, tillstånd och brister, förslag till åtgärder 

samt förväntade effekter för respektive åtgärdsområde inom tillgänglighetsåtgärder, 

säkerhetsåtgärder samt miljöåtgärder. 

1.1. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet 

Tillgänglighetsåtgärder, se Tabell 2, syftar till att förbättra tillgänglighet, kapacitet och 

robusthet i och i anslutning till befintliga vägar, järnvägar och farleder. Åtgärderna bidrar 

till ett effektivare utnyttjande av transportsystemet och infrastrukturen genom att skapa 

förutsättningar för ett ökat resande med gång-, cykel- eller kollektivtrafik samt effektivare 

godstransporter. Detta innebär bland annat att de kollektiva färdsätten i kombination med 

gång och/eller cykel kan bli mer attraktiva och effektiva. Även näringslivet får bättre 

möjlighet att göra val som är kostnadseffektivare och bättre för miljön. 

Tabell 2. Beskrivning av syfte samt åtgärder för preciserade åtgärdsområden inom trimningsåtgärder 
för bättre tillgänglighet. 

Preciserat åtgärdsområde och 

syfte 

Kort beskrivning av exempel på åtgärder 

Kapacitet och kvalitet 

Åtgärderna syftar i huvudsak till 

att förbättra tillgänglighet, 

kvalitet och kapacitet för 

personresor och godstransporter 

på vägar, järnvägar och i farleder.  

 

Exempel på järnvägsåtgärder är hastighetshöjning och 

kapacitetsökning genom justering av befintliga spår eller 

signalsystem (till exempel samtidig infart för snabbare 

tågmöten på enkelspår), förlängning av mötesspår, 

elektrifiering av järnvägsanslutning, trafikledningsåtgärder samt 

slopning och rivning av järnvägsanläggning.  

Exempel på vägåtgärder är åtgärder för att förbättra 

förutsättningar för att trafikleda genom exempelvis ITS3, extra 

körfält som stigningskörfält eller utökning med körfält för ökad 

kapacitet, korsningsåtgärder, ombyggnad av trafikplatser och 

nya rastplatser samt demonstrations- och pilotprojekt elvägar.  

Exempel på farledsåtgärder är förstärkt farledsutmärkning och 

muddring. 

                                                           
3 ITS – Intelligenta trafiksystem 
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Kollektivtrafik 

Åtgärderna syftar till att förbättra 

förutsättningarna för befintlig 

och ny kollektivtrafik samt att 

skapa attraktiva och funktionella 

stationsmiljöer, busshållplatser, 

bytespunkter och noder. 

 

Exempel på åtgärder är kollektivtrafikkörfält genom 

omdisponering av befintligt vägutrymme eller breddning av 

befintlig väg, anpassning för kapacitetsstark kollektivtrafik, till 

exempel för Bus Rapid Transit4, åtgärder i korsningar och 

signaler för att prioritera kollektivtrafik, pendelparkeringar för 

bil och cykel vid strategiska bytespunkter, attraktiva, säkra och 

funktionella stationer5 och hållplatser, samt plattformar och 

samt plattformsförbindelser. 

Tillgänglighet för alla 

Åtgärderna syftar till att anpassa 

stationer, busshållplatser, 

bryggor och rastplatser för 

personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Exempel på åtgärder är ledstråk, ramper, samt ombyggnad av 

befintliga plattformar på och i anslutning till stationer och 

busshållplatser.  

Ökad säker cykling 

Åtgärderna syftar till att förbättra 

förutsättningarna för resenärer 

att välja cykel som färdmedel 

samt att öka säkerheten för 

cyklister.  

 

Exempel på åtgärder är nya cykelvägar inklusive 

snabbcykelstråk6, säkra cykelpassager, cykelöverfarter och 

planskilda korsningar, parkeringar vid viktiga bytespunkter samt 

cykelturistleder 

Klimatanpassning 

Åtgärderna syftar till att anpassa 

befintlig järnvägsinfrastruktur till 

att bli mer robust gentemot 

förändringar i klimathänseende. 

 

Exempel på åtgärder är förstärkning av befintliga trummor, nya 

trummor, erosionsskydd eller byta ut otillräckliga 

konstruktioner. 

It-infrastruktur 

Åtgärderna syftar till att 

säkerställa, stödja och 

tillhandahålla it-infrastruktur till 

ett digitaliserat Trafikverk.  

 

Exempel på åtgärder är nya och förbättrade operativa 

arbetsplatser, nya datahallar, datakommunikation. 

                                                           
4 Bus Rapid Transit är ett samlingsnamn för högkvalitativ och kapacitetsstark kollektivtrafik med attraktiva 
bussar. 
5 Attraktiva, säkra och funktionella trafikmiljöer redovisades separat i Inriktningsunderlaget. I detta förslag har 
åtgärderna delats upp och redovisas för järnväg inom kollektivtrafik och för väg inom trafiksäkerhet. 
6 Snabbcykelstråk är ett stråk som förbinder städer, större tätorter eller olika stadsdelar med varandra, där 
möjlighet finns att prioritera cykeltrafik gentemot bilar och i trafiksignaler.  
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1.2. Trimningsåtgärder för bättre säkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder, se Tabell 3, syftar huvudsakligen till att minska antalet dödade och 

svårt skadade i transportsystemet. Åtgärderna bidrar också många gånger till måluppfyllelse 

inom andra områden. Åtgärder för bättre hastighetsefterlevnad på väg bidrar till minskade 

koldioxidutsläpp, mindre buller och jämnare trafikflöden. Flera trafiksäkerhetsåtgärder på 

järnväg bidrar även till ökad robusthet och punktlighet genom att risken för olyckor eller 

incidenter minskar.  

Tabell 3. Beskrivning av syfte samt åtgärder för preciserade åtgärdsområdet inom trimningsåtgärder 

för bättre säkerhet. 

Preciserat 

åtgärdsområde och syfte 

Kort beskrivning av exempel på åtgärder 

Trafiksäkerhet 

Åtgärderna syftar till att 

minska antalet omkomna 

och svårt skadade i väg- 

och järnvägstrafiken. 

 

Exempel på åtgärder inom järnväg är stängsling och 

kameraövervakning för att förhindra eller detektera obehörigt 

spårbeträdande samt plankorsningsåtgärder för att förhindra kollision 

mellan tåg och vägtrafik. 

Exempel på åtgärder inom väg är automatiska trafiksäkerhetskameror 

(ATK), anpassning av hastighetsgränser till vägarnas säkerhetsstandard, 

mötesseparering, korsningsåtgärder, attraktiva, säkra och funktionella 

vägmiljöer i tätort och vid genomfarter, säkra passager för oskyddade 

trafikanter. Även åtgärder för att minska risken för olyckor till följd av 

djurpåkörningar ingår. 
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1.3. Miljöåtgärderkapet och den omgivande miljön. 

Tabell 4, syftar till att åtgärda brister i eller i anslutning till befintlig infrastruktur som är ett 

resultat av transportsystemets negativa påverkan på miljö och människors hälsa. 

Miljöåtgärder skapar också positiva värden som höjer kvaliteten i landskapet och den 

omgivande miljön. 

Tabell 4. Beskrivning av syfte samt åtgärder för preciserade åtgärdsområden inom miljöåtgärder. 

Preciserat åtgärdsområde och 

syfte 

Kort beskrivning av exempel på åtgärder 

Buller och vibrationer 

Åtgärderna syftar till att 

åstadkomma en bättre livsmiljö 

och hälsa för boende längs befintlig 

statlig infrastruktur som är mest 

utsatta för buller och vibrationer. 

 

Exempel på åtgärder är bullerdämpande beläggning på 

vägar, rälsslipning på banor, bullerdämpande skärmar och 

vallar, förbättrad ljuddämpning i fasader, bullerskyddade 

uteplatser. 

Landskap 

Åtgärderna syftar till att minska 

infrastrukturens och trafikens 

negativa påverkan på landskapet 

och dess olika natur- och 

kulturvärden. Syftet är också att 

utveckla natur- och kulturvärden, 

som är kopplade till infrastrukturen 

och som är viktiga för att bibehålla 

och öka biologisk mångfald 

respektive kulturvärden. 

 

Exempel på åtgärder är säkra passagemöjligheter för djur, 

bullerdämpa naturmiljöer, alléer, främja artrika 

infrastrukturmiljöer, bekämpa invasiva arter samt riktade 

kultur-, gestaltnings- och landskapsvårdande åtgärder. 

Vatten 

Åtgärderna syftar till att skydda yt- 

och grundvattenförekomster av 

betydelse för dricksvatten-

försörjning och/eller med höga 

biologiska värden. 

 

Exempel på åtgärder är riskreducerande åtgärder mot 

olyckor med läckage som följd, skyddsåtgärder mot 

spridning av förorening om ett utsläpp ändå sker samt 

åtgärder mot föroreningar från diffusa utsläpp. 

Förorenade områden 

Åtgärderna syftar till att avhjälpa 

skador eller olägenheter i miljön 

som har orsakats av järnvägs-, väg 

och flygplatsverksamhet. 

 

Exempel på åtgärder är undersöka och efterbehandla 

förorenade områden. Förorenade områden omfattar också 

den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning till de 

bolag som tillförts sådan statlig verksamhet som beskrivs i 7 

§ förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket. 
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1.4. Uppskattat behov jämfört med förslag till indikativ ram 

Som framgår av uppdraget från regeringen ska Trafikverket beskriva hur den indikativa 

indelningen förhåller sig till behoven. I redovisningen för respektive preciserat 

åtgärdsområde redovisas uppskattat åtgärdsbehov samt förslag till indikativ ram för 

perioden 2018–2029. Underlagen för att uppskatta åtgärdsbehoven skiljer sig åt mellan de 

olika åtgärdsområdena.  

Inom åtgärdsområden där mål finns beslutade, anger det uppskattade behovet en bedömd 

volym som krävs för att uppnå mål under planperioden. Inom områden där mål saknas, till 

exempel kapacitet och kvalitet, anger behovet en uppskattad volym utifrån prioriterade 

brister som kommit fram efter åtgärdsvalsstudier, dialog med omvärlden mm.  

Samtliga uppskattade behov är bedömda utifrån den kunskap och de underlag som varit 

tillgängliga under arbetet med planen. Som framgår i den fortsatta redovisningen behövs 

inom flera åtgärdsområden ett fortsatt inventerings-, planerings- och utredningsarbete för 

att bedöma såväl behov som vilka åtgärder som behöver genomföras. Det fortsatta arbetet 

kan således innebära förändrade åtgärds- och medelsbehov inom respektive preciserat 

åtgärdsområde.  

1.5. Vad planeras inom Trimnings- och miljöåtgärder i Nationell plan för 
transportsystemet? 

Tabell 5 nedan visar vilken verksamhet som planeras i den nationella planen. Se också 

avsnitt 1.6 i Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (2017:165) 

Tabell 5. Redovisning av vilka åtgärder som planeras i Nationell plan för transportsystemet 2018–

2029. 

Verksamhet Nationell plan 

Trimningsåtgärder för bättre 

tillgänglighet  

Nationellt stamvägnät  

– samt åtgärder på busshållplatser och bryggor som 

planeras inom utpekat nät för personer med 

funktionsnedsättning på regionalt vägnät 

Statliga järnvägsnätet 

Farleder 

Trimningsåtgärder för bättre 

säkerhet 

Nationellt stamvägnät 

– samt automatiska trafiksäkerhetskameror (ATK) på 

regionalt vägnät 

Statliga järnvägsnätet 

Miljöåtgärder Statliga vägnätet 

Statliga järnvägsnätet 

Samt övrig befintlig statlig transportinfrastruktur 
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1.6. Trimnings- och miljöåtgärder i fastställd nationell plan 2014–2025 

Enligt fastställelsebeslut för nationell plan 2014–2025 ingick totalt 37 500 miljoner kronor 

till åtgärdsområden. Dessa medel fördelades enligt Tabell 6. 

Tabell 6. Fördelning inom åtgärdsområden i beslut om nationell plan 2014–2025 i prisnivå 2013. 

Åtgärdsområde Miljoner kronor 

Trimning och effektivisering 23 700 

Miljöinvesteringar i befintlig infrastruktur 7 800 

Övriga effektiviseringar 3 100 

Forskning och innovation (delen finansierad genom 

åtgärdsområden) 

2 900 

Summa 37 500 

 

I tabellen redovisas de fyra åtgärdsområden som ingår i nu gällande plan. I denna 

underlagsrapport ingår åtgärdsområde trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar 

i befintlig infrastruktur. Övriga effektiviseringar och forskning och innovation ingår inte i 

trimnings- och miljöåtgärder i detta planförslag. Dessa åtgärdsområden beskrivs i andra 

delar av Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 (2017:165). 
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2. Prioriteringsgrunder  

Trafikverkets förslag inom trimnings- och miljöåtgärder i Nationell plan utgår från de 

prioriteringsgrunder som redovisas i Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-

2020 (2017:165). 

Som grund för Trafikverkets förslag till fördelning av 36 miljarder kronor till Trimnings- och 

miljöåtgärder har följande prioriteringsgrunder använts: 

 Lagstiftning – Inom flera områden utgör lagkrav en grund för att identifiera 

åtgärdsbehov och för prioritering mellan åtgärder. Förslaget inom miljöåtgärder 

som redovisas nedan syftar till att åtgärder så långt som möjligt prioriteras så att 

Trafikverket tar ansvar enligt lagstiftning samt kan planera och genomföra ett aktivt 

och systematiskt arbete.  

 Proposition 2016/17:21 och Uppdrag att ta fram nationella 

trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet –  

Trafikverkets förslag utgår från att på bästa sätt bidra till de prioriterade 

samhällsutmaningar och inriktningar som anges i proposition och uppdrag. 

trimnings- och miljöåtgärder ger viktiga bidrag till flera av propositionens beskrivna 

utmaningar och inriktningar. 

 Brister i måluppfyllelse av de transportpolitiska funktions- och hänsynsmålen – 

Trafikverkets analys av måluppfyllelsen pekar på ett antal allvarliga brister, där 

trimnings- och miljöåtgärder inom några områden kan bidra till måluppfyllelsen 

och inom andra områden skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse.  

 Brister i transportsystemets funktion – Trimnings- och miljöåtgärder bidrar till att 

utveckla och förbättra olika funktioner i transportsystemet, men de kan inte alltid 

lösa hela bristen. Ett exempel är möjligheten för personer med 

funktionsnedsättning att resa med kollektivtrafik, där detta förslag gör att stationer, 

bytespunkter, busshållplatser, bryggor och rastplatser tillgänglighetsanpassas.  

 Samlade effektbedömningar med samhällsekonomiska analyser som inkluderar 

samhällsekonomiska kalkyler i de fall det är möjligt – De samlade 

effektbedömningarna utgör ett underlag tillsammans med ovan redovisade 

prioriteringsgrunder. De samlade effektbedömningarna har använts för att bedöma 

om respektive åtgärdsområde innehåller åtgärder med positiva effekter på 

måluppfyllelse och ger samhällsekonomisk lönsamhet. Samlade effektbedömningar 

görs för att kunna beskriva effekter av exempel på åtgärder inom respektive 

åtgärdsområde. Samlade effektbedömningar har inte använts som grund för 

prioritering mellan trimnings- och miljöåtgärder.  

Utifrån dessa prioriteringsgrunder innebär förslaget att, 

 inom tillgänglighetsåtgärder prioriteras åtgärder för kollektivtrafik, ökad säker 

cykling, anpassning av stationer och busshållplatser för personer med 

funktionsnedsättning samt åtgärder för näringslivets transporter. 

Kapacitetsförbättrande åtgärder prioriteras i järnvägstransportsystemet. 
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 säkerhetsåtgärder har prioriterats för att bidra till det fortsatta arbetet med en 

ytterligare halvering av dödade och allvarligt skadade i trafikolyckor.  

 miljöåtgärder har prioriterats för att öka måluppfyllelse och bidra till att lösa 

identifierade brister. Åtgärderna prioriteras också tidigt i planperioden. 
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3. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet 

I följande avsnitt beskrivs trimningsåtgärder som har i huvudsakligt syfte att åstadkomma 

bättre tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet i transportsystemet. 

Åtgärderna har med andra ord störst effekt och betydelse för det transportpolitiska 

funktionsmålet, men i många fall även effekter på hänsynsmålen.  

Det transportpolitiska funktionsmålet är en självklar grund och utgångspunkt för detta 

åtgärdsområde:  

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga 

likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.”  

Även det transportpolitiska hänsynsmålet utgör en grund för tillgänglighetsskapande 

trimningsåtgärder, såväl i vad gäller utformning och vid val av åtgärder. 

 ”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och 

miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.”  

Trafikverket har definierat prioriterade aspekter och tagit fram förslag till tidsatta mål i syfte 

att beskriva en målbild för transportsystemets roll i ett hållbart samhälle. Målbilden för 

transportsystemet tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, men också genom en 

bedömning av hur ett samhälle kan skapas som är attraktivt och erbjuder en god livskvalitet 

för alla medborgare och utvecklingsmöjligheter för näringslivet i hela landet. Förslagen till 

mål avser hela transportsystemet och fokuserar på de aspekter och trafikslag som är 

viktigast för att nå målen. Målbilden utgår från de transportpolitiska målen och de mål som 

finns i FN:s Agenda 2030.  

För trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet har följande prioriterade aspekter och förslag 

till målnivå för 2030 varit vägledande: 

Tillgänglighet i hela landet 

Transportsystemets viktigaste funktion är att tillhandahålla god tillgänglighet för 

medborgare och näringsliv i hela landet inom ramen för ett hållbart samhälle. 

Tillgängligheten måste hela tiden utvecklas och anpassas efter samhällets behov, inte minst 

för att bidra till regeringens uttalade målsättning för ekonomisk utveckling, jobbskapande 

och bostadsförsörjning.  

Till 2030 har vägnätet anpassats till areella näringars behov av tyngre transporter samt 

öppnats upp för längre transporter. Tunga järnvägsstråk har anpassats till längre och tyngre 

tåg och omlastningsmöjligheterna har förbättras. Transportbranschen tillämpar rättvisa 

villkor i sund konkurrens. 

I landsbygderna har medborgarna grundläggande tillgänglighet till arbetsplatser, offentlig- 

och kommersiell service samt kultur/upplevelser och näringslivet har tillgång till utbildad 

arbetskraft och marknader. 
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Tillgängligheten i större tätorter tillgodoses genom en samordnad trafik- och stadsplanering 

för ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik samt effektiv varuförsörjning framför biltrafik. 

Tillgänglighet för alla 

Transportsystemet ska vara inkluderande och tillgängligt för alla medborgare, där kvinnors 

och mäns transportbehov tillgodoses i lika hög grad. Fokus ligger på att säkra utsatta 

gruppers behov av en grundläggande tillgänglighet. Med utsatta grupper avses barn, äldre, 

funktionsnedsatta samt resurssvaga grupper.  

År 2030 har personer med funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter som övriga grupper 

i samhället att resa, oavsett bostadsort och resmål. Transportsystemet tillgodoser utsatta 

gruppers behov av grundläggande tillgänglighet till arbetsplatser, offentlig- och kommersiell 

service samt kultur/upplevelser. 

Tillförlitlighet och enkelhet 

Då tillgängligheten inte fungerar, i samband med exempelvis svåra väderförhållanden eller 

andra större störningar, får det snabbt stor inverkan på samhällets funktioner. 

Transportsystemets tillförlitlighet är därför en helt avgörande faktor för att samhället ska 

fungera och för att medborgare och näringsliv ska kunna använda transportsystemet efter 

sina behov. Detta gäller alla trafikslag, men har varit särskilt uttalat för järnväg.  

År 2030 upplevs kollektivtrafikresan tillförlitlig, bekväm och trygg, samt enkel att planera, 

betala och omplanera vid störningar, oavsett var man är i landet. 

Trygghet 

Trygghet är en grundläggande välfärdsfaktor i ett samhälle. Trygghet tolkas olika av olika 

individer beroende på vilka erfarenheter vi bär med oss, var vi bor eller var vi befinner oss 

och vid vilken tidpunkt. Bristande trygghet kan leda till oro och ångest, men också att man 

helt avstår från att göra en resa. Den bristande tillgänglighet som detta leder till begränsar 

möjligheten att ta del av olika aktiviteter i samhället. 

År 2030 upplever minst 75 % av oskyddade trafikanter att transportsystemet är tryggt att 

använda och vistas i. 

Aktivt resande 

Det är väldokumenterat att fysisk aktivitet har en betydande inverkan för att motverka 

vanliga folksjukdomar och förtida död liksom att bidra positivt till välbefinnande. Dessutom 

finns det en ansenlig mängd forskning som stödjer att stillasittande är en oberoende 

ohälsofaktor, vid sidan om brist på fysisk aktivitet. Eftersom daglig rörelse visat sig vara av 

stor betydelse för bra hälsa och förebygga ohälsa, så behöver transportsystemet skapa goda 

förutsättningar för trygga, säkra och attraktiva färdmiljöer som stimulerar till daglig aktivt 

resande. 

År 2030 är andelen resor med gång, cykel eller kollektivtrafik i tätort minst 20 % högre 

jämfört med 2015, vilket bidrar till ökad folkhälsa. 

Klimatpåverkan 

Den svenska regeringen har som målsättning att vi ska bli en av de första fossilfria 

välfärdsstaterna i världen. Transportsektorn står för en stor del av utsläppen i Sverige och i 
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jämförelse med många andra delar i samhället finns det stora möjligheter för en omställning 

i transportsektorn.  

År 2030 ska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) vara minst 

70 % lägre jämfört med 2010. 

Luftkvalitet 

Att andas in luftföroreningar påverkar människors hälsa och för många kan föroreningar i 

luften bidra till förkortad livslängd. De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är 

inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Vägtrafik är en stor källa till 

luftföroreningar, framförallt i tätorter. 

Bilavgaser innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till 

att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken slitagepartiklar som slits upp från 

vägbanan vid användning av dubbdäck. I vissa hamnar kan sjöfarten också bidra till 

luftföroreningar i stadsmiljön. 

År 2030 har utsläppen från transportsektorn minskat så att miljökvalitetsmålet Frisk luft för 

NO2 i urban bakgrund och PM10 i gaturum uppnås. 

3.1. Kapacitet och kvalitet 

3.1.1. Mål 

De övergripande mål som varit utgångspunkt för förslaget inom kapacitet och kvalitet utgörs 

främst av mål i infrastrukturpropositionen (2016/17:21) kopplade till medborgarnas resor 

och näringslivets transporter. Utifrån infrastrukturpropositionens utmaningar och mål finns 

också ett fokus på att stärka tillgängligheten inom hela Sverige så att satsningar främjar 

landsbygd och näringslivets transporter. Det är viktigt att människor ska kunna välja var de 

vill bo och leva och ges de förutsättningar som krävs för detta.  

Inom den svenska järnvägsbranschen finns ett gemensamt mål om att 95 procent av alla tåg 

2020 ska komma fram senast fem minuter efter tidtabell och att 80 procent av alla 

trafikanter ska tycka att trafikinformationen är bra eller acceptabel vid störningar.  

I EU:s vitbok presenteras målet om att 30 procent av godset som transporteras sträckor över 

30 mil på väg ska flyttas från väg till andra transportslag innan 2030 och 50 procent av 

godset som transporteras sträckor över 30 mil på väg ska flyttas från väg till andra 

transportslag innan 2050. Även i infrastrukturpropositionen lyfts överflyttningen som ett 

mål för planperioden.  

Det finns även krav på infrastruktur för sjötransporter och sjömotorvägar enligt TEN-T-

förordningen, med målår 2030 för stomhamnar och 2050 för hela nätet. Stomhamnar ska 

exempelvis vara anslutna till infrastrukturerna för järnvägs- och vägtransporter och, om 

möjligt, transport på inre vattenvägar i det transeuropeiska transportnätet senast den 31 

december 2030. 

  



20 
 

3.1.2. Tillstånd och brister 

Järnväg 

Järnvägsnätet är ett komplext system där de olika delarna korrelerar med andra. Detta 

innebär att fel i anläggningen eller kapacitetsbrister påverkar trafiken inom ett större 

geografiskt område. Därför beskrivs järnvägssystemet ofta utifrån ett helhetsperspektiv. 

Tillståndet gällande järnvägsnätets kapacitet beskrivs i rapporten Järnvägens 

kapacitetsutnyttjande 2016 7. Rapporten redogör för vilka kapacitetsbegränsningar som 

råder i järnvägsnätet, se Figur 4. Det bör noteras att flera banor har ett betydligt högre 

kapacitetsutnyttjande under maxperioden 2 timmar vilket framgår i rapporten. 

Kapacitetsutnyttjandet är högt för flera banor i storstad och längs större stråk, vilket innebär 

att känsligheten för störningar är stor. Persontrafiken förväntas öka under planperioden och 

det finns även ett uttalat mål i propositionen om en överflyttning av gods från väg till 

järnväg och sjöfart under planperioden. I framför allt storstadsområdena med stora toppar i 

högtrafik finns det risk att problemen ökar under de två mest belastade timmarna8.  

Mycket högt kapacitetsutnyttjande på flera sträckor innebär att känsligheten för störningar 

är hög, medelhastigheten blir låg och att det råder stora problem att finna tid för att 

underhålla banan. För ett medelvardagsdygn under året 2016 har kapacitetsutnyttjandet9 på 

mycket hög nivå minskat från 22 till 19 linjedelarjämfört med 2015. Antalet linjedelar med 

ett medelhögt kapacitetsutnyttjande har minskat från 45 till 40 2016 jämfört med 2015. För 

maxperioden 2 timmar har däremot har kapacitetsutnyttjandet ökat något jämfört med 2015 

med 92 linjedelar som har mycket högt kapacitetsutnyttjande 2016 mot 81 för 2015. 

                                                           
7 Rapport Järnvägens kapacitetsutnyttjande 2016. Underlag till årsredovisningen, rapport TRV 2017:062 
8 Tågtrafik i Basprognos 2040. TRV 2016-04-01. 
9 Kapacitetsutnyttjande över 80 % anses som mycket högt och 61 till 80 % anses som medelhögt. 
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Figur 4. Kapacitetsbegränsningar hösten 2016. Observera att många stråk kan ha högre 

kapacitetsutnyttjandegrad under maxtimmar samt att det även förekommer reducerad trafik till följd av 

större reinvesteringar som kan medföra ett lägre kapacitetsutnyttjande under en begränsad period. 

 

Punktligheten varierar mellan sträckor och över tid, se Tabell 6, bland annat beroende på 

kapacitetsläget samt vilka arbeten som pågår i spåren. I princip behöver 

förseningstimmarna halveras för att persontågen ska uppnå en punktlighet om minst 95 

procent enligt det branschgemensamma målet om punktlighet10. 

  

                                                           
10 För godstågen är det i nuläget inte möjligt att avgöra reduceringsbehovet på grund av att en stor andel av 
godstågen saknar tidsregistrering eftersom de avgått före sin avgångstid. 
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Tabell 6. Andel tåg till slutstation högst 5 minuter efter tidtabell.  

Tågsort11 2013 2014 2015 2016 

Persontåg, kortdistans  

( ca 50 % av persontågen) 

94,1 % 93,4 % 93,7 % 94,0 % 

Persontåg, medeldistans 

(ca 42 % av persontågen) 

87,4 % 88,0 % 88,1 % 87,8 % 

Persontåg, långdistans (ca 

8 % av persontågen) 

78,2 % 77,1 % 77,1 % 77,4 % 

Godståg 77 % 80,0 % 77,9 % 77,0 % 

 

Transportnäringens behov är främst kopplade till åtgärder som förbättrar näringslivets 

konkurrenskraft och ökar transportkapaciteten, samt till åtgärder som ökar tillförlitligheten 

i transporten. Tillförlitligheten för ankomsttider är av stor betydelse för näringslivet i allt 

mer slimmade produktionsupplägg. Den avgörande kvaliteten för näringslivets 

godstransporter är leverans till mottagaren. Godset ska komma fram vid avtalad tidpunkt 

och till så låg kostnad som möjligt. I många fall finns en tidsaspekt med i valet av 

transportslag men även transportens miljöprestanda spelar en allt större roll. 

Inom trafikledning är i dagsläget tåglägestjänsten, som innefattar både planering och 

styrning av tågtrafiken samt anläggningsdata, inte helt digitaliserad vilket ger brister i 

punktlighet och kapacitetsutnyttjande. När det gäller anläggningsövervakning ökar volymen 

banavsnitt som behöver övervakas och systemen blir mer avancerade, varför 

förutsättningarna för att ta emot tillkommande anläggningar inte är tillräckliga i dagsläget. 

Väg 

Kapaciteten och framkomligheten i vägtransportsystemet är i allt väsentligt god med lokala 

undantag och då framförallt i storstadsområdena. Inom väg råder inte samma behov att 

betrakta tillståndet ur ett systemövergripande perspektiv som inom järnväg. Bristerna är 

därmed mer lokala och regionala till karaktären. Överlag kan sägas att tillgängligheten har 

förbättrats något i regioner och kommuner som redan har en relativt god tillgänglighet, men 

minskat något i mer glest befolkade regioner. Låga hastigheter på grund av låg vägstandard 

och långa avstånd medför långa restider i stråk där det ofta saknas alternativa färdsätt. På 

väg har störningarna varit förhållandevis små till moderata och 47 procent av de nationella 

stamvägarna är mötesseparerade eller har motorvägsstandard.  

Vägar som går genom byar och mindre tätorter ska ofta fylla flera funktioner: näringslivets 

långväga transporter, långväga personresor, kollektivtrafik, gång- och cykel, samtidigt som 

                                                           
11 Kortdistans: Persontåg som avser att transportera resenärer lokalt. Tågen annonseras vanligtvis som flyg- 
eller pendeltåg. 
Medeldistans: Persontåg som avser att transportera resenärer regionalt. Tågen annonseras vanligtvis som 
regionaltåg. 
Långdistans: Persontåg som avser att transportera resenärer interregionalt. Tågen annonseras vanligtvis som 
fjärr-, natt- eller snabbtåg. 
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vägen utgör den enda lokalgatan för de boende. Detta kan leda till brister i säkerhet och 

tillgänglighet för oskyddade trafikanter.  

I vägnätet förekommer kapacitetsbrister framför allt i storstäderna som leder till 

trängselproblem med störningskänslighet och restidsosäkerhet. Trots betydande 

kapacitetstillskott innebär den starka tillväxten och efterfrågan på vägtransporter att 

situationen består. Det kraftigt ökande bostadsbyggandet i storstadsområdena innebär 

behov av åtgärder i infrastrukturen, styrning och omsorgsfull samplanering för effektiv 

transportförsörjning och effektivt nyttjande av vägkapaciteten. På flera platser förekommer 

ofta stopp på mötesseparerade eller motorvägar kring de större orterna varvid köer i 

trafikplatser sprider sig ut på motorvägar. Påfarter med höga flöden kan skapa störningar 

och längs med vissa vägar kan det vara svårt att hitta en lucka att svänga ut i trafiken. Detta 

ställer också krav på en mer avancerad trafikledning för effektivare utnyttjande av den 

befintliga kapaciteten. Problem med trängsel och köer förekommer också längs statliga 

vägar i samband med större helgdagar och vid resor till och från besöksintensiva områden.  

Möjligheterna till att ta lagstadgad rast och vila längs de utpekade vägarna för 

godstransporter är viktig, både för nationell och internationell trafik. De gällande kör- och 

vilotidsreglerna skapar ett behov av uppställningsplatser. Trafikverket tillhandahåller idag 

rastplatser där vissa är utpekade som lämpliga lastbilsparkeringar. Även lokala och privata 

lösningar finns, exempelvis vägkrogar eller transportföretags egna fastigheter. 

För punktligheten är den mest avgörande faktorn att alla berörda parter har en gemensam 

informationsdelning för att på så sätt effektivt kunna hantera och avveckla störningen. 

Dagens trafikledning och trafikinformation innefattar arbete i flera olika system, det vill 

säga att det saknas ett samlat system som ger parterna en gemensam lägesbild och 

informationsdelning. Förutsättningarna för att agera proaktivt med trafikinformation för 

vägtrafik finns idag på korta avsnitt och framförallt i anslutning till tunnlar i 

storstadsområden. Inom trafikledning finns behov av verktyg och modeller som skapar 

förutsättningar för att tillhandahålla proaktiv trafikledning och möjlighet till omledning av 

trafiken.  

Elvägar är en påtaglig möjlighet att bidra till god tillgänglighet i ett fossilfritt samhälle. Flera 

tekniker håller på att utvecklas i Sverige och utomlands och marknaden för elvägar behöver 

breddas inför en framtida utbyggnad. En fortsatt utveckling av elvägar är därför angelägen 

och förslaget innebär att ytterligare demonstrations- och pilotprojekt kan genomföras och 

analyseras. 

Sjöfart 

Ökad kapacitet i form av exempelvis ökad fartygsstorlek, hamnutbyggnad, utbyggd 

containerterminal eller ökad trafikmängd kan innebära brister kopplat till kapacitet och 

säkerhet i farleder. SECA-direktivet 2015 ökar trycket på kapacitetshöjande åtgärder i 

farlederna, då stordrift är en förutsättning för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga 

logistiklösningar.  

Kapacitets- och effektivitetsbrister i sjöfartssystemet skiljer sig från motsvarande brister i 

väg- och järnvägssystemen. För farleder finns normalt inga begränsningar i hur många 

fartyg som kan passera ut och in till en hamn. Kapacitetsbristerna uppstår när det finns ett 

behov av att trafikera farleden med större fartyg eller att öka tillgängligheten genom att 
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reducera trafikbegränsningar som beror på väder- och siktförhållanden. Generellt sett är 

mottagningskapaciteten i en hamn god, men kan dock i vissa situationer vara begränsad. 

Det kan då innebära köbildning, om flera fartyg anländer ungefär samtidigt och gör anspråk 

på att förtöja vid samma kajplats eller nyttja samma lasthanteringsutrustning. De mindre 

hamnarna fungerar som komplement i transportsystemet eftersom de ofta har industrier 

eller råvarutillgångar lokaliserade i sin närhet, vilket minskar behovet av landtransporter. 

3.1.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 7. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom kapacitet och kvalitet. 

 Uppskattat behov  

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Kapacitet och kvalitet 14 700 mnkr 9 650 mnkr  

 

Motiven för förslaget till ram för åtgärder inom området, se Tabell 7, är att fortsätta göra 

insatser för att smidigt och verkningsfullt förbättra tillgängligheten för såväl person- som 

godstransporter och därmed bidra till transportpolitikens funktionsmål och hänsynsmål. 

Förslaget innebär en fortsatt hög åtgärdstakt för att åstadkomma förutsättningar för 

hållbara och flexibla godstransporter samt god tillgänglighet för medborgare och näringsliv.  

Förslaget innebär en satsning inom järnväg för att utföra fysiska åtgärder för både gods- och 

persontrafik, såväl som utveckling av system för att hantera trafik, för att öka järnvägens 

kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Det är av kostnadsskäl angeläget att 

vissa trimningsåtgärder som planeras på de banor som ska uppgraderas med ERTMS 

(European Rail Traffic Management System) åtgärdas innan eller senast i samband med 

utbyggnad av ERTMS enligt införandeplanen12. Ambitionen är därför att åtgärderna 

prioriteras tidigt i planperioden.  

Trafikverket föreslår att en särskild del av ramen avsätts till åtgärder i 

järnvägstransportsystemet för näringslivets behov. Syftet med åtgärderna är att med kort 

varsel få till stånd åtgärder i järnvägsinfrastrukturen som möjliggör en överflyttning av gods 

från väg till järnväg eller bidrar till att skapa goda förutsättningar för näringsidkare att få 

tillgång till järnvägssystemet och därmed stärka näringslivets konkurrenskraft. Medlen kan 

användas till flera typer av mindre åtgärder i järnvägsinfrastrukturen. Prioritering av och 

mellan de konkreta åtgärderna görs tillsammans branschen inom ramen för 

verksamhetsplaneringen. Trafikverket bedömer att en total volym på 1 200 miljoner kronor 

under planperioden ger förutsättningar för effektivare och ökade transporter på järnväg. 

Volymen baseras på inkomna önskemål till Trafikverkets regioner från enskilda företag samt 

efter vad som fångats upp i dialoger med näringslivsaktörer, bland annat inom 

näringslivsråd och Branschföreningen Tågoperatörerna (BTO). 

Särskilt godstransportföretag har idag svårt att ekonomiskt motivera och finansiera 

prototyper och serieinstallationer med den utrustning som ERTMS kräver. Det finns 

                                                           
12 Detta på grund av en hög startkostnad vid förändringar i de datoriserade signalställverk som är en 
förutsättning för ERTMS då varje förändring som påverkar hastighet/gångtid eller signalsystemet måste 
programmeras i ställverket. 
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normalt en möjlighet att årligen söka EU-bidrag (CEF13) för bland annat detta syfte. 

Trafikverket har åtagit sig att koordinera sådana ansökningar. Det är dock ingen garanti att 

EU beviljar bidrag, ansökta belopp kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. 

Det innebär att genomförandet av statens åtagande beträffande ERMTS försvåras. 

Trafikverket föreslår därför att det bör utredas om det är möjligt att medfinansiera 

ombordutrustning för ERMTS i de fall där ansökan om EU-bidrag har upprättats men inte 

beviljats eller endast beviljats till åtminstone någon del. 

Med förslaget kan tillgängligheten, kvaliteten och kapaciteten i transportsystemet, inte 

minst när det gäller järnvägen, fortsatt stärkas för att bidra till att ge näringslivet 

förutsättningar för tillväxt och utveckling. Näringslivets efterfrågan på kapacitet och 

tillförlitlighet ställer krav på spårkapacitet i järnvägssystemet, bärighet på väg och järnväg 

samt kapacitet i farleder. Kopplat till sjöfart kan trimningsåtgärder göras för att förbättra 

säkerhet och kapacitet i farlederna. Förslaget kan inom vägnätet bidra till att lösa upp 

knutar samt bidra till att skapa effektivare trafikflöden med färre stopp i och runt större 

tätorter. En fortsatt utveckling av elvägar är angelägen och förslaget innebär att ytterligare 

demonstrations- och pilotprojekt kan genomföras och analyseras. 

Åtgärder inom åtgärdsområdena kollektivtrafik och cykel, som beskrivs senare i rapporten, 

kan också bidra till att skapa förutsättningar för en överflyttning mellan trafikslag, till 

exempel från bil till gång, cykel och kollektivtrafik, vilket i viss utsträckning kan förbättra 

kapacitet, framkomlighet och säkerhet i vägtransportsystemet. Därutöver är framkomlighet, 

säkerhet, minskade konflikter mellan olika trafikantgrupper i samband med 

tätortsgenomfarter samt minskad trängsel i större städer i fokus för trimningsåtgärder i 

vägsystemet. I de mer glesbefolkade delarna av landet är långa avstånd mellan alternativa 

arbetsmarknader något som genererar krav på säkrare och snabbare transportstråk. Lokalt 

utgör stamvägarna i många fall även lokalgata för den kortväga trafiken och oskyddade 

trafikanter. 

3.1.4. Förväntade effekter 2029 

Förslaget bedöms leda till att vissa kapacitetsbrister i järnvägssystemet kan åtgärdas genom 

trimningsåtgärder inom storstadsområden, nationellt sammanhängande stråk och banor 

som är viktiga för arbetspendling och näringslivets transporter. Detta förväntas leda till 

positiva effekter i järnvägssystemet i form av framförallt ökad kapacitet, men även 

punktlighet, robusthet eller minskad restid på banor med stora till medelstora 

kapacitetsbegränsningar. Den särskilda satsningen på åtgärder i järnvägstransportsystemet 

för näringslivet kommer dessutom innebära en möjlighet för näringslivet att påverka 

prioritering av och mellan åtgärder för att med kort varsel få till stånd åtgärder i 

järnvägsinfrastrukturen som möjliggör en överflyttning av gods från väg till järnväg samt 

stärker näringslivets konkurrenskraft. Detta förbättrar kvaliteten i näringslivets transporter 

och kan ge effekter när det gäller att öka godsvolymerna på järnväg. 

Förslaget innebär också att kapacitets- och kvalitetsåtgärder kan genomföras i vägsystemet 

för att åstadkomma en bättre tillgänglighet genom kortare restider. Till skillnad från 

åtgärder på järnväg är de flesta åtgärder på väg systemoberoende, varför effekterna 

mestadels är lokala. Nya möjligheter till rast- och parkeringsplatser kommer att kunna 

etableras där det är mycket långa avstånd. Förslaget kommer även innebära en satsning på 

                                                           
13 Connecting Europe Facility. 
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trafiklednings- och ITS-åtgärder på de vägar som ger störst bidrag till ett effektivt 

trafiksystem. Trafiken i storstadsregionerna förväntas flyta smidigare med färre stopp och 

incidenter och möjligheter att leda om trafiken väntas bli bättre. Systemen får en bättre 

förmåga att fånga upp störningar och minska effekterna samt sätta in avhjälpande åtgärder 

tidigt.  

Smärre trimningsåtgärder på de perifera och mindre trafikerade delarna av både väg- och 

järnvägsnäten skapar förutsättningar för ett ”hela–resan-perspektiv” för godstransporter. 

Dessa insatser kommer även övriga transporter till godo, vilket bland annat kan ge positiva 

effekter för landsbygden.  

Förslaget innebär vidare att kapacitets- och säkerhetshöjande trimningsåtgärder i farleder 

kan genomföras, så som förbättrad utmärkning samt muddring.  Förväntade effekter är 

lägre transportkostnad, ökad sjösäkerhet och minskade utsläpp, till följd av möjligheten att 

kunna trafikera med större fartyg som kan ta mer last. Det finns ett flertal hamnar vars 

anslutande farled bedöms kunna ges bättre kapacitet eller lättare restriktioner för vind, 

mörker och sikt genom trimningsåtgärder i form av förstärkt farledsutmärkning och andra 

relativt enkla åtgärder. 

Resultaten av de samlade effektbedömningarna visar att åtgärderna bedöms ge ett stort 

positivt bidrag till transportpolitisk måluppfyllelse kopplat till bland annat medborgarnas 

resor, näringslivets transporter, tillgänglighet, jämställdhet, kollektivtrafik och klimat. 

Kapacitetshöjande åtgärder, till exempel hastighetshöjning, kan dock även i sig ge en negativ 

effekt på människors hälsa eftersom antal personer exponerade för till exempel höga 

bullernivåer kan öka, men tillämpningen av riktlinjer för buller och vibrationer vid 

ombyggnad innebär att det även kan bli en positiv miljönytta av åtgärderna inom 

åtgärdsområde kapacitet och kvalitet. Luftföroreningar kan även öka av åtgärderna och göra 

det svårare att leva upp till miljökvalitetsmål och normer. De samhällsekonomiska 

kalkylerna visar god till mycket god samhällsekonomisk lönsamhet med höga 

nettonuvärdeskvoter. 

Åtgärder för vägtrafik kan innebära ökad vägtrafik, vilket i sin tur kan innebära en negativ 

effekt för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Kapacitetshöjande åtgärder i vägtrafiken kan även 

ge negativa effekter för biologisk mångfald och landskapets karaktär eftersom ökad trafik 

och hastighet kan utöka barriären samt riskera att störa omgivande natur. 

Kapacitetsåtgärder på motorvägar och större genomfartsleder kan dock avlasta 

omkringliggande lokalt vägnät och minska störningar där.  

Generellt gäller utgångspunkten att ökad kapacitet för personbils- och lastbilstrafik 

sannolikt bidrar negativt till klimatpåverkan medan ökad kapacitet för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik samt järnväg och sjöfart påverkar positivt. Det kan finnas vissa undantag, 

exempelvis om körsträckor för personbils- och lastbilstrafik kortas utan att ny trafik 

genereras av åtgärden. 
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3.2. Kollektivtrafik 

3.2.1. Mål 

Det transportpolitiska funktionsmålet har stor betydelse för kollektivtrafiken, bland annat 

preciseringarna medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet, tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige 

och andra länder samt förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 

förbättras. 

Kollektivtrafikbranschen har en gemensam ambition där det övergripande målet är att 

kollektivtrafikens marknadsandel på sikt ska fördubblas. Som ett mål på vägen ska antalet 

resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020. För den regionala kollektivtrafiken finns 

förslag till mål i de regionala trafikförsörjningsprogrammen.  

3.2.2. Tillstånd och brister 

Förutsättningarna och potentialen för ökning av kollektivtrafiken är störst i befolkningstäta 

delar av landet samt växande städer och regioner med omfattande arbetspendling. Eftersom 

bil används för en stor andel resor finns möjligheter att öka andelen kollektivtrafikresor 

ytterligare om rätt förutsättningar skapas. Den samlade bedömningen är att utbudet av 

kollektivtrafik ökar i stora delar av landet men utvecklas snabbare i de delar där 

kollektivtrafiken redan är relativt väl utbyggd.  

Möjligheterna till arbetspendling med kollektivtrafik är beroende av väl fungerande, 

effektiva och trygga kommunikationer. För att minska utsläpp av växthusgaser, 

luftföroreningar, bullernivåer och negativ påverkan på människors hälsa samt miljön i 

övrigt är det angeläget att om möjligt minska biltrafik och prioritera gång-, cykel- och 

kollektivtrafik.  

Resecentrum, stationer, busshållplatser och andra bytespunkter och noder är resenärernas 

ingång till kollektivtrafiken. För att öka möjligheten att välja kollektivtrafik är det därför 

viktigt att dessa och anslutande gång- och cykelvägnät lokaliseras och utformas med 

utgångspunkt i resenärernas behov av enkel tillgång till och byte mellan färdmedel. Detta 

innefattar också pendelparkeringar som bland annat kan ge arbetspendlande bilister, som 

bor på platser utan tillräckligt kollektivtrafikutbud, möjlighet att ändå välja buss, tåg eller 

färja delar av resan. Sådana saknas eller är otillräckliga på många håll i landet. 

Trängseln på infarter till och tvärförbindelser i de större städerna gör att även 

kollektivtrafiken fastnar i köer och får låg hastighetsstandard, vilket minskar dess 

attraktionskraft och försvårar ambitionen att öka andelen kollektivtrafik. Ökad trafik och 

ökat resande leder till trängsel i systemet, både i infrastrukturen och ombord på tåg och 

bussar. Kapacitetsbrister är som störst i storstadsområdena, framför allt i högtrafik. Trycket 

på kollektivtrafiken kommer att öka i takt med tillväxt och bostadsbyggande som behöver 

försörjas med kollektivtrafik.  

Förutsättningarna för kollektivtrafik på landsbygd varierar kraftigt. Besöksnäring och en 

ökning av turister kan ge nya utvecklingsmöjligheter för kollektivtrafik. Med minskande och 

åldrande befolkning i många glest befolkade områden blir det en utmaning att upprätthålla 

nuvarande utbud av kollektivtrafik. Trafikflödena är oftast små och motiverar sällan stora 
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investeringar. Här handlar det snarare om att upprätthålla en grundläggande tillgänglighet. 

Det behövs flexibla system genom lokala och regionala lösningar som utgår från de lokala 

och regionala behoven.  

3.2.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 8. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom kollektivtrafik. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Kollektivtrafik 2 150 mnkr 1 700 mnkr 

 

Förslaget, se Tabell 8, motiveras av behovet att utveckla och förbättra förutsättningarna för 

kollektivtrafik. Som framgår av avsnittet tillstånd och brister finns idag brister i både väg- 

och järnvägstransportsystemen, vilket också påverkar möjligheten till utveckling av 

kollektivtrafiken. Preciseringarna av det transportpolitiska funktionsmålet anger också att 

förutsättningarna för att välja kollektivtrafik förbättras. Av infrastrukturpropositionen 

framgår också att förutsättningarna för barns möjligheter att använda transportsystemet 

behöver förbättras ytterligare, bland annat vad gäller kollektivtrafik anpassad för barn. 

Möjligheten att utveckla och öka kollektivtrafiken är beroende av samplanering och insatser 

från flera aktörer, bland annat kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter, 

länsplaneupprättare och Trafikverket. Trimningsåtgärderna i detta förslag är inriktade på 

mindre och effektiva åtgärder i befintliga system. Det handlar till exempel om 

kollektivtrafikkörfält i storstadsområden men också om åtgärder för att skapa nya samt 

förbättrade och trygga busshållplatser och stationer i övriga delar av landet.  

3.2.4. Förväntade effekter 2029 

Åtgärderna syftar till att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken och därmed kunna 

bidra till ett ökat resande med kollektivtrafik. Samlade effektbedömningar har tagits fram 

för ökad andel kollektivtrafikresande samt för bytespunkter.  

Resultatet av den samlade effektbedömningen för ökad andel kollektivtrafikresande visar att 

åtgärder för att öka andelen kollektivtrafikresande ger positiva effekter på både funktions- 

och hänsynmålen. För medborgarnas resor bedöms åtgärderna ha en positiv effekt genom 

ökad punktlighet och ökat turutbud. För tillgänglighet inom och mellan olika delar av landet 

bedöms åtgärderna ge möjlighet till ökad pendling mellan arbete, skola och bostad samt en 

bättre framkomlighet i storstäderna. Ett ökat kollektivtrafikresande ger också positiva 

bidrag genom att gång- och cykeltrafik till och från stationer, bytespunkter och hållplatser 

bedöms öka. En attraktiv kollektivtrafik som gör att fler väljer kollektivtrafik ger också 

positiva effekter på antalet omkomna och allvarligt skadade. En ökad kollektivtrafikandel 

möjliggör att begränsad klimatpåverkan kan nås genom en ökad energieffektivitet i 

transportsystemet och ett minskat beroende av fossila bränslen.  

Den samlade effektbedömningen för bytespunkter visar också positiva effekter i form av 

ökad trygghet och bekvämlighet. Åtgärderna ger även positiva effekter genom ökad tydlighet 

i stationsmiljön samt effektivare flöden på bytespunkten vilket minskar risken för att 

resenärer missar sin förbindelse. Kollektivtrafikens attraktivitet förbättras genom attraktiva, 
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trygga och funktionella bytespunkter samt genom att förbättrade resmöjligheter och restider 

möjliggörs.  

3.3. Tillgänglighet för alla  

3.3.1. Mål 

Enligt regeringens strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 ska 150 

stationer samt 2000 busshållplatser i ett nationellt prioriterat nät för kollektivtrafik vara 

tillgänglighetsanpassade år 2021. 

I regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken 

2016/17:188 och i infrastrukturpropositionen skriver regeringen att en fortsatt anpassning 

av stationer och hållplatser är en viktig del i arbetet för att transportsystemet ska vara 

tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i 

trafikförsörjningsprogrammen fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. I 

programmen ska myndigheterna även peka ut de bytespunkter och linjer som ska vara fullt 

tillgängliga för alla resenärer. Kravet på genomförande av åtgärder för personer med 

funktionsnedsättning finns i såväl i EU-direktiv och svensk lagstiftning. Kraven innebär att 

stationer och busshållplatser behöver anpassas. 

3.3.2. Tillstånd och brister 

Analysen av tillstånd och brister har gjorts utifrån målet att de ovan redovisade 150 

stationerna och 2000 busshållplatserna ska vara tillgänglighetsanpassade år 2021. I nu 

gällande nationella plan för perioden 2014–2025 finns 1 000 miljoner kronor avsatt för att 

åtgärda kvarvarande stationer, busshållplatser och bryggor för att uppfylla regeringens 

strategi. Arbetet med tillgänglighetsanpassning pågår och under planperioden 2018–2029 

bedöms cirka 70 stationer och cirka 800 busshållplatser återstå att åtgärda. Utöver stationer 

och busshållplatser uppvisar rastplatser längs det nationella stamvägnätet brister vad gäller 

tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  

3.3.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 7. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom tillgänglighet för alla. 

 Uppskattat behov  

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Tillgänglighet för alla 1 500 mnkr 1 300 mnkr 

 

Förslaget, se Tabell 7, innebär att återstående cirka 70 stationer och cirka 800 

busshållplatser kommer kunna anpassas enligt den målsättning som angetts i regeringen 

strategi. Det innebär också att utrymme finns för att fortsätta anpassa ytterligare stationer, 

busshållplatser och bryggor som pekas ut av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 

längs det funktionellt prioriterade nätet för kollektivtrafik på det statliga vägnätet och det 

statliga järnvägsnätet. I förslaget ingår även tillgänglighetsanpassning av rastplatser längs 
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det nationella stamvägnätet. Förslaget motiveras genom de krav och mål som ställs inom 

området, men även genom infrastrukturpropositionen som betonar vikten av ett 

transportsystem där allas rätt till tillgänglighet värnas. Fortsatt anpassning av stationer, 

busshållplatser, bryggor och rastplatser är en viktig del i detta arbete. 

3.3.4. Förväntade effekter 2029 

Förslaget innebär att återstående 70 stationer och 800 busshållplatser kommer göras 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket innebär att personer med 

funktionsnedsättning i större grad själva kan använda transportsystemet. Förslaget innebär 

att cirka 80 procent av personer med funktionsnedsättning kan resa med tåg, under 

förutsättning att övriga aktörer gör nödvändiga anpassningar av fordon och infrastruktur.  

Den samlade effektbedömningen för åtgärderna visar att åtgärderna ger positiva effekter för 

medborgarnas resor genom att den förbättrade tillgängligheten kommer barn, unga och 

övriga resenärer tillgodo. Åtgärderna ger positiva effekter i form av ökad bekvämlighet, 

trygghet och säkerhet samt förbättrade möjligheter till arbetspendling. Det ger också ökade 

förutsättningar för att andelen gång och cykeltrafik ska öka.  

3.4. Ökad säker cykling  

3.4.1. Mål 

I regeringens nationella cykelstrategi för ökad säker cykling presenteras följande mål som 

har betydelse för en ökad och säker cykling.  

Det svenska miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att städer, tätorter 

och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö, samt medverka till en 

god regional och global miljö. Särskilt en av preciseringarna till miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö är kopplad till cykeltrafik: 

 Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det 

finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

Preciseringarna för det transportpolitiska funktionsmålet som är kopplade till cykling är 

följande: 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och 

bekvämlighet. 

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

trafikmiljöer ska öka. 

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras.  

Även flera av preciseringarna för det transportpolitiska hänsynsmålet har relevans för 

cykling:  

 Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade 

minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.  
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 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås 

genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet 

fossilberoende. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 

bränslen.  

 Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och 

övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska 

mål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå 

uppsatta mål. 

I den nationella cykelstrategin skriver regeringen också att det övergripande målet för folk-

hälsan i Sverige är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela be-

folkningen. Ett antal målområden är vägledande för folkhälsoarbetet. En ökad och säker 

cykling har bland annat särskild betydelse för målområdena fysisk aktivitet samt barns och 

ungas uppväxtvillkor. 

3.4.2. Tillstånd och brister 

Det finns idag en bred samsyn att en ökad och säker cykling har potential att bidra till 

utvecklingen av ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem men att det då krävs att 

cykling betraktas som ett eget transportsätt och utvecklas utifrån sina specifika 

förutsättningar och behov. Det är även viktigt att beakta att anspråken på tillgången till en 

tillgänglig och säker infrastruktur har förändrats och kommer att förändras över tid. 

Utveckling av cykeln som fordon mot fler eldrivna cyklar, cyklar med lastmöjlighet, ligg-

cyklar och så vidare är en faktor som påverkar tillgänglighet och säkerhet, liksom att 

infrastrukturen även används av exempelvis mopeder och andra fordon eller 

förflyttningshjälpmedel. 

Cykling är till sin karaktär främst ett kortväga transportsätt och merparten av cykelarbetet 

sker i eller nära tätorter. En allmän uppfattning råder också om att cykelns största potential 

är över kortare sträckor. Det innebär att det är inom eller mellan närliggande, framförallt 

större tätorter samt till målpunkter inom eller strax utanför tätorter som cykel i första hand 

kan ersätta motoriserat resande. Med en ökande användning av eldrivna cyklar ökar troligen 

även potentialen för att välja cykel även på något längre sträckor på 1,5–3 mil.  

Cykelinfrastrukturen har en stor påverkan på andel cykelresor när det gäller resa till arbete, 

skola och affärer. Det finns stora behov av mer sammanhängande trafiksäkra cykelvägnät, 

såväl inom som mellan orter. Säkra cykelparkeringar saknas vid bytespunkter vilket är 

viktigt för sammanhängande reskedjor. Potentialen är högst i befolkningstäta områden. 

Största delen cykelvägar ligger på regional och kommunal infrastruktur där det även finns 

synergier och konflikter mellan gång- och cykeltrafik. De statliga cykelvägarna har flera 

funktioner. Främst fungerar de som stråk för resor till arbete och studier, men de är också 

viktiga som delar i cykelturistleder och för att kunna ge barn möjlighet att på ett säkert sätt 

ta sig på egen hand till skola och fritidsaktiviteter.  

Det råder i nuläget viss osäkerhet om hur cyklandet utvecklas i Sverige. Detta beror bland 

annat på att flödesmätningar har börjat genomföras i större omfattning först under de 

senaste åren. Exempelvis fanns det för fem år sedan endast någon enstaka fast mätpunkt för 

cykeltrafik men år 2016 hade antalet ökat till närmare 250 stycken fasta mätpunkter i 
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landets kommuner.  Det saknas dock ännu tillräckliga tidserier för att utifrån dessa dra 

slutsatser om hur cyklandet utvecklas. Samtidigt hävdar en del kommuner, utifrån gjorda 

korttidsmätningar, att cyklingen ökat kraftigt.  

Baserat på resvaneundersökningarna RES 1999–2001, RES 2005/2006 och RVU Sverige 

2011–2016 (Trafikanalys) kan ändå följande konstateras: 

En genomsnittlig dag cyklar cirka 800 000 personer, i genomsnitt cirka 7 km var, fördelat 

på drygt två resor14. 

Den totala sträckan som tillryggalades med cykel var åren 2014–2016 cirka 2 miljarder km 

per år. Det motsvarar cirka två procent av det totala transportarbetet, om man exkluderar 

flyg. Räknat per invånare blir det 222 km per år. Ingen statistiskt säkerställd förändring har 

skett sedan mätningarna 2011–2013 eller 2005/06.  

Det som däremot har hänt är att längden på cykelresorna har ökat, i åldrarna 25 år och 

uppåt. En genomsnittlig cykelresa har förlängts från 2,6 km till 3,3 km sedan 2005/06. 

Särskilt gruppen 65–74 år cyklar längre, från 5 km per dag vid millennieskiftet till 8 km per 

dag i de senaste undersökningarna. Även gruppen 25–64 år har förlängt sina cykelresor 

kraftigt. Det är männen som svarar för denna förlängning av cykelresorna.  

Antalet cykelresor per dag har inte förändrats nämnvärt sedan millennieskiftet, däremot har 

det minskat sedan 1990-talet i åldrarna 15–64 år. 

Det har samtidigt blivit något mindre vanligt att cykla: andelen av befolkningen (6–84 år) 

som cyklar en genomsnittlig dag har minskat, från 10 procent 2005/06 till 9 procent 2014–

2016. Minskningen härrör framför allt från gruppen barn och unga vuxna (6–24 år). 

Under perioden 2006–2015 omkom i genomsnitt 24 personer per år i cykelolyckor, vilket 

motsvarar ungefär 9 procent av olyckor med dödlig utgång. Cyklister är den grupp som 

utgör störst andel av allvarligt skadade trafikanterna, ungefär 45 procent av de som skadas 

allvarligt i vägtrafikolyckor varje år är cyklister. Av de allvarligt skadade skadas 80 procent 

av cyklisterna i singelolyckor. Förutom huvudskador är skador på armar och axlar de mest 

frekventa. Vägrelaterade faktorer är bidragande orsak till cirka 60 procent av olyckorna, i 

första hand drift och underhåll men även vägutformning. En tillgänglig och säker cykling 

under alla årstider förutsätter utöver en infrastruktur som är utformad och underhållen 

utifrån cykeltrafikens behov och förutsättningar, även att andra delar bidrar i ett 

systemperspektiv. Det handlar då om cykeln som fordon, effektiva skydd och rätt 

användning av systemet. 

Även kunskap och information om cyklandet behöver utvecklas, bland annat vad gäller 

kunskap och mätningar av cyklandets omfattning och utveckling samt nya råd och krav för 

utformning och underhåll för att säkerställa en tillgänglig och säker cykelinfrastruktur.  

3.4.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 8. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom ökad säker cykling. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Ökad säker cykling 2 300 mnkr 1 500 mnkr 

                                                           
14 Av personer bosatta i Sverige i åldern 6–84 år, cirka 8,8 miljoner åren 2014–2016. 
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Motiven för förslaget till ram till ökad säker cykling, se Tabell 8, är att förutsättningarna och 

möjligheterna att välja cykel som färdmedel behöver utvecklas. Detta stöds i Nationell 

strategi för ökad och säker cykling. Ytterligare ett motiv är att öka säkerheten för cyklister. 

Cyklister utgör idag den största gruppen allvarligt skadade i trafiken och är en ökande andel 

av omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken och andelen cyklister av allvarligt skadade 

uppgår till 40 procent. 

Det finns idag en bred samsyn om att en ökad och säker cykling har potential att bidra till 

utvecklingen av ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem. Det råder också 

enighet mellan olika aktörer att målsättningen bör vara att genomföra åtgärder där 

potentialen för en ökad och säker cykling är störst.  

Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder för att möjliggöra arbetspendling 

med cykel inom eller mellan ett fyrtiotal större tätorter som skapar sammanhängande stråk 

främst för pendling till arbete och studier. Förslaget innebär också satsningar på åtgärder 

för att förbättra möjligheterna för barns resor med cykel samt åtgärder för ökad 

trafiksäkerhet i passager och överfarter i tätorter längs det nationella stamvägnätet. 

Åtgärderna som kan genomföras med detta förslag utgör bara en del av den samlade 

satsningen på ökad säker cykling i förslaget till nationell plan. Åtgärder för ökad cykling 

finns också inom satsningen på stadsmiljöavtal men också förbättrat underhåll och 

namngivna investeringar.  

3.4.4. Förväntade effekter 2029 

Förslaget innebär att förutsättningarna för att öka resandet med cykel förbättras längs det 

nationella stamvägnätet. Det innebär också att säkerheten i gång- och cykelöverfarter och 

passager ökar. När förutsättningarna för cykling förbättras ges också möjligheter till 

rekreation och cykelturism. Prioriteringar i den nationella planen för transportsystemet har 

måttlig till stor påverkan, beroende på hur åtgärderna genomförs i samverkan med andra 

aktörers åtgärder. 

I den samlade effektbedömningen för cykelåtgärder framgår att åtgärderna ger positiva 

bidrag till såväl funktionsmål som hänsynsmål. Med förutsättningen att cykelåtgärderna 

faktiskt leder till ett ökat cyklande, ger åtgärderna minskad klimatpåverkan till följd av 

minskad användning av bil. Att cykla är betydligt mer energieffektivt per personkilometer 

och ett ökat cykelresande bidrar därigenom till att nå målen om ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Åtgärderna ger också positivt bidrag till människors hälsa dels genom att 

möjligheten att cykla ökar och att säkerheten ökar för cyklister. Möjligheterna att resa 

förbättras för de som inte har tillgång till bil och för de som har bil minskar bilberoendet. En 

ökad andel cykelresor har även positiva effekter gentemot trängsel, buller, partiklar och 

bidrar till en effektivare markanvändning. Den samhällsekonomiska kalkylen uppvisar trots 

detta en negativ nettonuvärdeskvot. 
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3.5. Klimatanpassning  

3.5.1. Mål 

Trafikverket har sedan december 2014 en klimatanpassningsstrategi, Strategi för 

klimatanpassning (TDOK 2014:0882). Strategin ska bidra till att Trafikverkets arbete med 

klimatanpassning bedrivs effektivt och samordnat samt att arbetet följs upp och utvärderas.  

En robust och tillförlitlig infrastruktur innebär att infrastrukturen ska klara både väntade 

och oväntade händelser. Infrastrukturen ska vara utformad så att det blir få stopp och 

störningar till följd av olyckor, trängsel eller fel och skador på infrastruktur eller fordon. Att 

anpassa infrastrukturen för att klara klimatets påverkan – dagens och morgondagens – är 

ett av flera områden som identifierats som viktiga för att Trafikverket ska kunna leverera en 

robust och tillförlitlig infrastruktur.  

3.5.2. Tillstånd och brister 

Riskidentifiering och riskbedömning är en av de viktigaste delarna i Trafikverkets 

klimatanpassningsarbete och för att säkra en robust infrastruktur. 

Klimatanpassningsåtgärder på järnvägsnätet hanteras inom trimningsåtgärder och 

klimatanpassningsåtgärder på vägnätet hanteras inom vidmakthållande. Av identifierat 

åtgärdsbehov på järnvägsnätet under planperioden bedöms cirka 50 procent av 

åtgärdsbehovet vara i den högre riskklassen och cirka 50 procent bedöms vara i en lägre 

riskklass. Arbete pågår med att vidareutveckla metoder för riskidentifiering för att kunna 

identifiera de delar och sträckningar i vägar och järnvägar som är särskilt sårbara vid 

klimatförändringar. Sådana delar är till exempel broar och trummor under höga väg- och 

järnvägsbankar. En skada på en sådan anläggning, till exempel bortspolning av banvallen på 

grund av ett skyfall, kan leda till mycket stora störningar i trafiken och avsevärda 

reparationskostnader.  

Stigande nivåer i hav och vattendrag är ett annat område där klimatanpassningsåtgärder 

behöver utföras. På flera platser föreligger stora risker för översvämningar. Att höja befintlig 

infrastruktur medför stora kostnader för höjningen av själva väg- och järnvägskroppen men 

framför allt medför det betydligt högre kostnader för grundläggning. Höjningar av statlig 

infrastruktur kan dessutom fungera som översvämningsskydd när nivåer i hav och 

vattendrag stiger.  

De ökade nederbördsmängderna kommer att ställa högre krav på Trafikverkets 

avvattningssystem. Delar av anläggningarna har redan idag problem att hantera dagens 

vattenmängder och beräknas få betydligt mer problem i framtiden. Trafikverkets samlade 

underlag om den befintliga anläggningen är begränsad och händelser kräver samarbete med 

flera externa aktörer, bland annat för behov av omledningsvägar.  

Eftersom det statliga väg- och järnvägsnätet i Sverige är omfattande kan inte hela 

infrastrukturen klimatanpassas. Det går inte att förebygga alla sorters naturhändelser, utan 

istället behöver åtgärder genomföras för att kunna hantera de naturhändelser som inträffar. 

Exempel på detta är att se till att det finns relevant och tillgängligt beredskapsmaterial i 

form av reservbroar, färjor och dieselaggregat samt att förstärka det utpekade 

omledningsväg- och järnvägsnätet. 
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3.5.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 9. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom klimatanpassning av 

järnvägstransportsystemet. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Klimatanpassning 1 500 mnkr 1 000 mnkr 

 

Motiven för förslaget till ram för åtgärder inom klimatanpassning, se Tabell 9, är att påbörja 

en satsning för att kunna åstadkomma en robust järnvägsinfrastruktur och som är anpassad 

till kommande klimatförändringar. Trimningsåtgärder är viktiga åtgärder för att förbättra 

befintlig järnvägars robusthet och anpassning till nya förutsättningar, eftersom dessa 

åtgärder kan genomföras med relativt kort varsel när behov identifieras.  

Det totala åtgärdsbehovet för klimatanpassningsåtgärder är osäkert och bedömdes i 

Inriktningsunderlaget vara runt 10–12 miljarder kronor för hela transportsystemet. Nya 

beräkningar visar att åtgärdsbehovet för vägar och järnvägar snarare är cirka 4 500 miljoner 

kronor, där 1 500 miljoner kronor beskriver åtgärdsbehovet i järnvägsnätet – men även 

dessa uppskattningar är osäkra. Förslaget till indikativ ram på 1 000 miljoner kronor 

bedöms vara en lämplig nivå för att påbörja anpassningen av det statliga järnvägsnätet för 

att klara klimatets påverkan och därmed kunna åstadkomma en mer robust och tillförlitlig 

anläggning. Riskreducerande åtgärder för det statliga vägnätet genomförs inom 

vidmakthållande, vilket innebär att den samlade satsningen är större än den del som 

föreslås inom trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet.  

3.5.4. Förväntade effekter 2029 

Föreslagen indikativ ram för klimatanpassningsåtgärder uppskattas leda till att Trafikverket 

kan utreda och åtgärda alla hittills inventerade risker klassade inom riskklass 3 samt cirka 

80 procent av riskerna klassade med riskklass 2 i järnvägsnätet. Detta är en betydande del 

av inventerat och bedömt åtgärdsbehov, varför det beräknas ge en betydande effekt inom 

utmaningen att åstadkomma en mer robust och tillförlitlig järnvägsinfrastruktur. 

För klimatanpassning har en samlad effektbedömning tagits fram för typåtgärd15 för att 

förebygga ras, skred, erosion och översvämning på järnväg. Typåtgärden visar mycket god 

samhällsekonomisk lönsamhet. Åtgärderna bedöms även ge positiva bidrag till 

transportpolitisk måluppfyllelse med avseende på tillförlitlighet för medborgarnas resor och 

näringslivets transporter.  

3.6. It-infrastruktur 

3.6.1. Mål 

Den förändring som transportsystemet genomgår innebär att alltfler av Trafikverkets 

tjänster, arbetssätt och leveranser digitaliseras och centraliseras. Det ställer i sin tur allt 

högre krav på utbyggnad och tillväxt i den digitala infrastrukturen för att möta kraven på 

                                                           
15 Typåtgärd är ett typiskt exempel på åtgärd inom respektive åtgärdsområde. 
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robusthet och säkerhet. Trafikverkets förmåga att styra och leda trafiken, trafikinformera 

samt att utöka krisledningen vid störda lägen resulterar i högre krav på den digitala 

infrastrukturen och de tjänster som stödjer trafik- och krisledning. 

Målet är att Trafikverket ska kunna nyttja digitaliseringens möjligheter utifrån de krav på 

säkerhet och robusthet som transportsystemet kräver. 

3.6.2. Tillstånd och brister 

It-infrastrukturen är en integrerad del av väg- och järnvägsanläggningarna, som i sin tur är 

en del av eller integrerade i transportsystemet. Infrastrukturen möjliggör kommunikation 

med transportsystemets olika delar, som signalsystem, vägskyddsanläggningar, tunnlar, 

trafikinformation, elkraftförsörjning samt tekniska styr- och reglersystem. Trafikverket 

bedriver en av landets mest komplexa och omfattande it-verksamheter, med exempelvis ett 

eget nationellt kommunikations- och radionät för kritisk kommunikation för järnvägen samt 

datahallar för behovet av servrar och lagringsplattformar. 

Trafikverket bedriver ett flertal moderniseringsprojekt som ställer högre krav på kapacitet, 

funktionalitet och robusthet i den digitala infrastrukturen. Utveckling av 

informationshantering och informationsstyrning blir allt viktigare eftersom större mängder 

data och information än tidigare bearbetas, lagras, kommuniceras och mångfaldigas. I och 

med en ökad digitalisering behöver it-infrastrukturen förändras för att möta de behov som 

uppstår.  

Ökade krav på it-säkerhet kräver segmentering av it-infrastrukturen för att minska 

sårbarheten i transportsystemet. Även ökade behov av säkra kommunikationer, såväl internt 

som med externa parter, kräver nya it-lösningar. Trafikverket har även ett ansvar att 

säkerställa att stöd för säkra kommunikationer finns i tunnlar. 

3.6.3. Trafikverkets förslag  

Tabell 10. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom it-infrastruktur. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

It-infrastruktur 450 mnkr 450 mnkr 

 

Motiven för förslaget till indikativ ram för it-infrastruktur, se Tabell 10, är att åtgärderna är 

en förutsättning för att andra prioriterade projekt och åtgärder ska kunna genomföras. 

Behovet av åtgärder är till exempel kopplade till ett ökat behov av säkerhet samt 

förutsättningsskapande åtgärder för att möta och möjliggöra nyttjande av den ökande 

digitaliseringen. Åtgärderna är även kopplade till att säkerställa 

kommunikationsmöjligheter vid kris, både inom Trafikverket men även med externa parter, 

så som exempelvis Rakeltäckning i tunnlar. Under perioden kommer nya anläggningar att 

tas i bruk där den digitala infrastrukturen behöver anpassas. Genom föreslagen ram kan it-

åtgärder säkerställas för att kunna genomföra planerade projekt, vilka i sin tur bidrar till att 

nå uppställda mål för transportpolitiken. Föreslagen indikativ ram för 2018–2029 skiljer sig 

i volym jämfört med motsvarande förslag i Nationell plan för transportsystemet 2014–
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2025, eftersom samtliga it-åtgärder då samlades i ett gemensamt förslag och inte delades 

upp efter beloppsgränsen för trimnings- och miljöåtgärder, vilket har gjorts i förslaget ovan. 

3.6.4. Förväntade effekter 2029 

Ingen samlad effektbedömning har gjorts för it-åtgärder och därmed ingen 

samhällsekonomisk bedömning. Med föreslagen tilldelning av medel för it-åtgärder 

förväntas ökad förmåga att analysera information, vilket innebär ökad förmåga till proaktivt 

underhåll och snabbare incidenthantering. Detta leder i sin tur till minskade 

trafikstörningar och ökad robusthet i transportsystemet. 
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4. Trimningsåtgärder för bättre säkerhet 

4.1. Trafiksäkerhet på väg och järnväg 

4.1.1. Mål 

Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete tar sin utgångspunkt i Nollvisionen från 1997 om att 

”ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken och att transportsystemet till sin 

utformning, funktion och användning ska anpassas efter de krav som följer av detta”. 

Nystart för Nollvisionen beslutades i september 2016 och innebär ett intensifierat arbete för 

att nå målet. Samtidigt gav regeringen Trafikverket i uppdrag att leda en övergripande 

samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik, där syftet är att uppnå nollvisionen inom 

vägtrafikområdet. 

Det transportpolitiska hänsynsmålet uttrycker tydligt att ”transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt”.  

Denna formulering återfinns i Trafikverkets säkerhetspolicy (TDOK 2011:118). 

EU:s mål om att trafiksäkerheten inom järnvägen inte får försämras till följd av den 

marknadsöppningsbaserade omreglering som kommer av införandet av EU:s järnvägspolitik 

har också en styrande påverkan. 

Det halveringsmål som är aktuellt för Sverige inom vägtransportsystemet innebär högst 220 

omkomna i vägtrafiken 2020. Trafikverket har tillsammans med Transportstyrelsen 

föreslagit ett nytt etappmål innefattande ytterligare en halvering av antalet döda till 2030 

från 2020 års nivå till som mest 110 omkomna samt en minskning av antalet allvarligt 

skadade med 25 procent. 

Övriga delmål inom trafiksäkerhet väg med bäring på den infrastruktur som planeras i 

Nationell plan för transportsystemet 2018–2029, ser ut som följer: 

 80 procent av trafikarbetet ska ske inom gällande hastighetsgräns år 2020. 

Förutsatt att medelhastigheten minskar med 5 km/tim beräknas att 90 färre 

personer dödas i hela landet, jämfört med startåret 2004. 

 Andel säkra gång-, cykel-, och mopedpassager utgör 35 procent.  

 90 procent av trafikarbetet på vägar som har en hastighetsgräns över 80 km/tim ska 

ske på vägar som är mötesseparerade med mitträcke. 

Trafikverket har definierat prioriterade aspekter och tagit fram förslag till tidsatta mål i syfte 

att beskriva en målbild för transportsystemets roll i ett hållbart samhälle. Målbilden för 

transportsystemet tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, men också genom en 

bedömning av hur ett samhälle kan skapas som är attraktivt och erbjuder en god livskvalitet 

för alla medborgare och utvecklingsmöjligheter för näringslivet i hela landet. Förslagen till 

mål avser hela transportsystemet och fokuserar på de aspekter och trafikslag som är 

viktigast för att nå målen. Målbilden utgår från de transportpolitiska målen och de mål som 

finns i FN:s Agenda 2030. 
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För trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet har följande förslag till målnivå för 2030 

varit vägledande: 

Att människor dör och skadas allvarligt i transportsystemet är ett globalt folkhälsoproblem. 

Med Nollvisionsarbetet som ledstjärna, föreslås att målpreciseringar för år 2030 prioriteras 

till väg och bantrafiken eftersom det är där den stora majoriteten av skadade och dödade 

sker. 

År 2030 är det minst 50 % färre som dödas och minst 25 % färre som skadas allvarligt i 

vägtransportsystemet jämfört med 2020. Minst 50 % färre dödas i bantrafik jämfört med 

2020. 

4.1.2. Tillstånd och brister 

Järnväg 

Personpåkörningar är idag ett stort problem, cirka 100 personer omkommer årligen på de 

spår Trafikverket förvaltar, se Figur 5. Av dessa bedöms cirka 75 procent vara utomstående 

som genomfört en suicidhandling genom att placera sig framför tåg i rörelse. Övriga bedöms 

som olyckshändelser. Utöver suicid och olyckor har det även skett olyckor med dödlig 

utgång bland resenärer och entreprenörer. Under den senaste 10-årsperioden har det 

omkommit två passagerare och sex personer som arbetat i spår. 

 

Figur 5 Omkomna i statlig järnväg samt markering av en teoretiskt tänkt utveckling för att nå 

Trafikverkets målsättning på maximalt 55 omkomna senast år 2020. 

 

Problemet med personpåkörningar är geografiskt avgränsat och drygt 60 procent av 

dödsfallen inträffar på cirka 6–7 procent av nätet. Särskilt problematiska platser är i viss 

utsträckning redan kända och åtgärder finns framtagna och arbetet pågår med åtgärder. Det 

bör också noteras att de flesta personpåkörningarna inträffar i områden och på sträckor där 

det idag redan råder en kapacitetsbrist på järnvägen. Trafikstopp som uppstår till följd av 

personpåkörningar bidrar till att ytterligare förvärra denna kapacitetsbrist. 

Platserna inom järnvägssystemen där personpåkörningar förekommer är olika och fördelas 

över tre olika typer av platser. Under år 2015 förekom dessa enligt följande:  

 47 procent på linjen (av dessa kan flera ha utgått från en plankorsning) 
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 40 procent inom driftplatser16 (varav hälften av dessa var vid plattform) 

 13 procent i plankorsningar 

Fördelningen beror på var personer kommer ut i spårmiljön. Kring större städer är 

möjligheten att gå ut i spåret svårare på grund av bra intrångsskydd och därför förekommer 

fler händelser istället kring plattform. Både inom tätorter och på linjen är det också flera 

som troligen har gått ut i spåret via en plankorsning.  

Vid flertalet av stationerna i Sverige är markanvändningen kring stationen anpassad och 

alstringen av trafik med olika färdmedel är omhändertaget i ett system med angöringsvägar, 

parkering, gång- och cykelvägar, cykelparkering samt planskilda korsningar som leder 

fotgängarna till rätt plattform på ett gent sätt. Det finns ett antal stationer där 

markanvändningen och lokaliseringen av verksamheter, av olika skäl, leder till att gående 

lockas att söka vägar över spåren för att vinna tid, då den säkra vägen känns otrygg eller för 

att det är mer bekvämt.  

Personpåkörningar är det dominerande trafiksäkerhetsproblemet i plankorsningar. 

Omkomna i olyckor och av suicidhandling i plankorsningar uppgår i genomsnitt till drygt 15 

personer årligen, varav hälften är suicid. Detta är främst ett problem bland gående inom 

tätort och fordon i oskyddade plankorsningar utanför tätort. Ungefär hälften av 

kollisionerna sker i plankorsningar som saknar aktiva skyddsanordningar med bommar 

eller ljud- och ljussignaler. Många plankorsningar har brister när det gäller 

säkerhetsstandarden. En brist är också att befintliga säkerhetslösningar för plankorsningar 

inte tillgodoser gåendes skyddsbehov. Forskning och innovation är viktigt för att ta fram nya 

åtgärder som också minskar olycksrisken för oskyddade trafikanter.  

Det är nödvändigt att förebygga järnvägsolyckor eftersom konsekvenserna av en olycka kan 

leda till ett stort antal dödade och allvarligt skadade. För att undvika döda och allvarligt 

skadade arbetar Trafikverket systematiskt för att undvika tågurspårning, tågkollision, 

plankorsningsolyckor, bränder i fordon, obehörigt spårbeträdande, suicid och övriga 

olyckor. 

Det finns idag cirka 6 000 plankorsningar i järnvägsnätet, varav cirka 3 200 saknar eller har 

otillräcklig skyddsanordningar. Bättre skyddsanordningar har stor potential att förbättra 

säkerheten för vägtrafikanter. De ökar även tryggheten för de som vistas i anslutning till 

plankorsningen samt bidrar till minskade arbetsmiljöproblem för till exempel lok- och 

bussförare som korsar plankorsningen.  

Väg 

Sverige ligger internationellt sett på en ledande position när det gäller säkerhet på väg. 

Omkomna i vägtrafikolyckor ligger under 3 per 100 000 invånare. Nollvisionen har 

inneburit ett ökat fokus på att utforma ett säkert vägtransportsystem, vilket har lett till ett 

sjunkande antal döda sedan nollvisionen infördes. 

                                                           
16 Driftplats utgör ett från linjen avgränsat område av banan som kan övervakas av tågklarerare mer detaljerat 
än vad som krävs för linjen. 
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Nuvarande mål på EU-nivå om en halvering av omkomna i vägtrafiken mellan 2010 och 

2020 (vilket för Sveriges del skulle motsvara max 133 omkomna 2020) kommer inte att 

kunna nås med nuvarande utveckling. Sedan 2010 har den positiva 

trafiksäkerhetsutvecklingen stagnerat varför målet om max 220 dödade i vägtrafiken till år 

2020 bedöms vara svårt att uppnå om det inte genomförs ytterligare åtgärder utöver redan 

planerade. Antalet dödade i vägsystemet har ökat från 259 personer 2015 till 270 personer 

under 2016 från att tidigare ha minskat. Av det totala antalet dödsfall inom vägtrafiken sker 

cirka 20 procent på det nationella stamvägnätet. Merparten av olyckor med dödlig utgång 

sker på övrigt statligt vägnät (cirka 50 procent) samt på de kommunala och de enskilda 

vägnäten (cirka 30 procent).  

En analys av stagnationen av antalet omkomna visar att den är mest markant inom 

biltrafiken och då tydligast på tvåfältsvägar med hastighetsgräns 70–90 km/tim. Det är 

framförallt singelolyckor som inte har minskat sedan 2010. Av alla trafikdödade inom 

vägsystemet uppskattas att andelen suicid utgör 10 procent. Av dessa sker 83 procent av 

suicidfallen på det statliga vägnätet. De tre vanligaste kollisionstyperna avseende suicid är 

singelkollisioner, möteskollisioner och fotgängare i konflikt med motorfordon. 

Utvecklingen av antalet omkomna i vägtrafiken är ojämnt över tid beroende på 

konjunkturläget, och givetvis beroende av att effektiva åtgärder genomförs. I Tabell 11 nedan 

beskrivs tillståndet för ett antal indikatorer för år 2016 jämfört med mål för 2020. 

Tabell 11. Tillstånd 2016 för ett antal indikatorer för trafiksäkerhet inom vägtrafiken – nuläge och 

utveckling mot mål för 2020. Källa: Rapport TRV 2017:124. 

 

Indikator 

 

Utgångsläge 

 

2016 

 

Mål år 

2020 

 

Utveckling 

Antal omkomna i 
trafiken 

440 270 220 Ej i linje med 
nödvändig utveckling 

Antal allvarligt 
skadade i trafiken 

5 400 4 600 4 100 Ej i linje med 
nödvändig utveckling 

Andel trafikarbete 
inom hastighets-
gräns, statligt vägnät 

43 % 44 % 80 % Ej i linje med 
nödvändig utveckling 

Andelen trafikarbete 
på vägar med över 80 
km/tim med fysisk 
mötesseparering  

50 % 75 % 90 % Ej i linje med 
nödvändig utveckling 

 

Andel säkra gång-, 
cykel- och 
mopedpassager  
 

19 % 26 % 35 % I linje med nödvändig 
utveckling (På statlig 
väg är 43 % av god 
kvalitet, d v s över 

målet) 
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För att målet till 2020 ska kunna nås måste antalet olyckor minska drastiskt. Det är främst 

olyckor bland bilister, och även till viss del motorcyklister som inte har minskat i tillräckligt 

antal. Antalet allvarligt skadade under 2016 ligger i stort sett kvar på samma nivå som 2010. 

Målet om att reducera antalet allvarligt skadade med 25 procent mellan 2007 och 2020 

bedöms därför som ännu svårare, att nå. Detta beror delvis på att exponeringen av de 

grupper som skadas mest i trafiken (fotgängare och cyklister) sannolikt ökar. Sedan 2010 är 

det fler cyklister än bilister bland de allvarligt skadade. 

Antalet omkomna bland oskyddade trafikanter har till skillnad från de skyddade legat på en 

mer konstant nivå. Det är fortfarande fler skyddade trafikanter än oskyddade som 

omkommer i trafiken. Det är främst omkomna i singelolyckor landsväg som inte minskar i 

samma utsträckning som tidigare. Figur 6 visar antalet omkomna år 2016 uppdelat efter 

trafikantkategori och olika hastighetsgränser. 

 

Figur 6. Omkomna uppdelat efter trafikantkategori och olika hastighetsbegränsningar 2016 (Källa: 

Transportstyrelsen, STRADA) 

* Med bil avses här personbil, lastbil och buss. 

 

Den största andelen av oskyddade trafikanter som skadas i trafikolyckor är cyklister. Nya 

typer av fordon för oskyddade trafikanter växer också fram, som eldrivna cyklar, segways, 

eldrivna enhjulingar och eldrivna mopeder. Dessa fordonskategorier ger ofta trafikanterna 

högre färdhastigheter och ställer högre krav på systemets säkerhet.  

Utöver de olyckor och skador som syns i den officiella trafikolycksstatistiken är det viktigt 

att uppmärksamma den stora grupp av fotgängare som skadas i fallolyckor. Eftersom dessa 

olyckor inte sker med ett fordon inblandat, och därmed inte klassas som en trafikolycka, 

ingår de inte som en del i nuvarande etappmål.  

Hastighetsefterlevnaden är låg bland trafikanterna och ökad övervakning är inte tillräckligt 

för att nå den efterlevnad och den hastighetsnivå som eftersträvas. 
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Delar av det statliga vägnätet saknar mötesseparering vilket ofta innebär lägre skyltad 

hastighetsgräns eller att vägen under perioden fram till 2025 kan bli föremål för en 

omskyltning för att anpassa hastighetsgränsen till vägens säkerhetsstandard. På vägar som 

förses med mitträcke kan hastighetsgränsen normalt höjas till 100 km/tim. På vägar utan 

mitträcke bör hastighetsgränsen sänkas till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite 

trafik. 

4.1.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 12. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom trafiksäkerhet järnväg och väg. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Trafiksäkerhet 13 900 mnkr 10 400 mnkr 

 

För att bidra till halveringsmålet till 2020, samt det utökade målet till 2030 – om ytterligare 

halvering av antalet döda inom järnväg och väg från 2020 års nivå – samt en minskning av 

antalet svårt skadade inom vägtrafik med 25 procent, innehåller förslaget en fortsatt 

satsning på åtgärder som har god effekt på halveringsmålet.  

Obehörigt spårbeträdande är för närvarande det största problemet när det gäller 

personpåkörningar i järnvägssystemet. Att stängsla de utpekade sträckorna med moderna 

stängsel har visat sig ge god effekt. Förslaget innebär ett fortsatt proaktivt arbete med att 

intrångssäkra järnvägar som är i närheten av bebyggelse eller annan plats där människor 

vistas17. Vid särskilt utsatta platser kan stängsling kombineras med kameraövervakning. 

Försök pågår också med anti trespass panels18 som försvårar tillträde till anläggningen där 

staket inte kan sättas upp. Det bedrivs också utveckling av andra former av 

plattformsbarriärer som förhindrar tillträde till spåren. 

Förslaget innebär också en satsning på ökad säkerhet i plankorsningar. Säkerheten kan ökas 

genom att förbättra skyddet i korsningarna med bland annat bomanläggningar och 

hinderdetektorer, planskilda korsningar eller genom att stänga korsningar. Vissa kategorier 

av vägskyddsanläggningar kan fasas ut, till exempel ljus- och ljudsignaler. Andra åtgärder 

som kan genomföras är att förbättra sikten i obevakade plankorsningar.  

Utöver de fysiska åtgärder som förslaget innebär, är det viktigt att planera för anslutningar 

av bland annat gång- och cykelanslutningar vid nya stationer och vid större ombyggnader av 

befintliga stationer. Detta för att minimera risken för obehörigt spårbeträdande.  

Förslaget innebär att en stor satsning på trafiksäkerhetsåtgärder i det nationella 

stamvägnätet kan genomföras. Exempel på åtgärder inom vägsystemet är fortsatt 

anpassning av vägarnas hastighet till trafiksäkerhetsstandard, mötesseparering genom 

                                                           
17 Ytterligare ett motiv är de väsentliga krav som återfinns i Bilaga III till det så kallade 
driftskompatibilitetsdirektivet (2008/57/EG). Där föreskrivs att ”lämpliga åtgärder ska vidtas för att hindra 
oönskat tillträde till eller intrång i installationerna” samt att ”åtgärder ska vidtas för att begränsa den olycksrisk 
människor utsätts för, särskilt när tåg passerar stationer”. 
18 Anti trespass panels är mattor av gummimaterial som är både fysiskt och visuellt avskräckande och förhindrar 
därmed obehörigt spårbeträdande. Metoden testas för närvarande under svenska förhållanden på en handfull 
platser i Sverige. 
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mitträcke, räffling av mittlinjen, automatiska trafiksäkerhetskameror, säker vägutrustning 

och säkra sidoområden, korsningsåtgärder och säkrare infarter. Förslaget ger också 

möjlighet att utveckla och implementera automatiska nykterhetskontroller på strategiska 

platser i trafikmiljön exempelvis hamnar, parkeringshus och utvalda vägsträckor. 

Flera mötessepareringsåtgärder i det nationella stamvägnätet kostar över 100 miljoner 

kronor och redovisas som namngivna investeringar i Nationell plan för transportsystemet 

2018-2029. 

Mer än hälften av dödsolyckorna inom statligt vägnät sker inom det vägnät som planeras 

och finansieras genom länsplanerna. Trafikverket föreslår därför att verket ges mandat att 

under en begränsad tid avsätta medel från nationell plan för samfinansiering av 

systemförbättrande trafiksäkerhetsåtgärder inom regionalt vägnät19. Ett sådant mandat 

förväntas driva på utvecklingen och därmed ge ökade möjligheter att nå Nollvisionen och 

gällande etappmål för trafiksäkerheten inom vägtrafiken. 

4.1.4. Förväntade effekter 2029 

Vid slutet av planperioden beräknas antalet omkomna i spårmiljö ligga under 28–30 dödade 

per år vilket är i linje med en ytterligare halvering till 2030 jämfört med år 2020.  

Stängsling och kameraövervakning bedöms också bidra till minskade trafikstörningar, 

minskade kostnader för skadegörelse och stölder liksom förbättrad arbetsmiljö för lokförare. 

Dessutom bidrar bättre skydd i plankorsningar till tågtrafikens säkerhet eftersom risken för 

kollisioner mellan tunga fordon och tåg minskar. 

Möjligheten att uppnå beslutade mål och nollvisionen är beroende av att flera aktörer vidtar 

åtgärder. Fysiska åtgärder i infrastrukturen är viktiga såväl i det statliga som de kommunala 

vägnäten. Även andra åtgärder som till exempel nykterhetskontroller, 

hastighetsövervakning och teknisk utveckling av fordon är viktiga.  

Inom trimningsåtgärder för bättre säkerhet ingår åtgärder i det nationella stamvägnätet. 

Mötessepareringsåtgärder som har stor potential att förhindra kollisioner återfinns till stor 

del bland de namngivna investeringar men även utförandet av det systematiska 

underhållsarbetet bidrar till att öka trafiksäkerheten. Förslaget att samfinansiera 

trafiksäkerhetsåtgärder i det regionala vägnätet kan också ge ett stort bidrag till 

måluppfyllelsen. 

Dessa åtgärder sammantaget innebär ett stort bidrag för att nå målet om att antalet dödade i 

vägsystemet ska understiga 110 personer 2030 och bidrar till delar av målet om att minska 

antalet skadade till 2030 med 25 procent jämfört med 2020. Dessutom kan flertalet 

åtgärder lämna positiva bidrag inom klimatområdet samt inom miljö och hälsa genom 

minskade emissioner och lägre buller. 

I de samlade effektbedömningarna har samhällsekonomisk analys genomförts för 

plankorsningsåtgärder samt för stängsling och kameraövervakning på järnväg som båda 

uppvisar positiv nettonuvärdeskvot. På vägsidan visar analysen att mötesseparering har en 

                                                           
19 Rapport 2017 års återrapportering av uppdrag att leda övergripande samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för 
vägtrafik. TRV 2017:124. 
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hög nettonuvärdeskvot medan sänkning av hastighetsgräns och automatiska 

trafiksäkerhetskameror uppvisar negativ nettonuvärdeskvot. Detta till följd av tidsförlusten 

för de som nyttjar vägen. Åtgärderna för med sig nyttor inom klimat och hälsa genom 

minskade utsläpp samt genom lägre buller. 
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5. Miljöåtgärder 

I följande avsnitt beskrivs miljöåtgärder med huvudsakligt syfte att förbättra 

miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska trafikens och infrastrukturens 

negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan exempelvis bero på att 

anläggningen har byggts då kraven var lägre än idag eller att nyttjandet av anläggningen har 

förändrats (till exempel genom ökad trafik). Åtgärderna har med andra ord störst effekt för 

det transportpolitiska hänsynsmålet för säkerhet, miljö och hälsa, men de kan även ge 

effekter på funktionsmålet. Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, 

funktion och användning ska anpassas så att ingen dödas eller skadas allvarligt i trafiken, 

samt bidra till att miljökvalitetsmålen nås och till ökad hälsa. Trafikverkets miljöpolicy 

innebär att Trafikverket ska verka för att samhällets miljömål uppfylls. De miljökvalitetsmål 

som prioriteras kopplat till miljöåtgärder är God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, 

Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö.  

I enlighet med uppdraget att ta fram Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 ska 

miljöåtgärder i befintlig infrastruktur prioriteras tidigt i planperioden. För att det ska vara 

möjligt behöver också nödvändiga utredningar och inventeringar prioriteras tidigt i 

planperioden. Planförslaget innebär att åtgärdstakten inom miljöåtgärder ökar successivt i 

den takt som bedöms som möjlig utifrån genomförda inventeringar och utredningar. 

Förslaget innebär att en högre volym prioriteras under de första sex åren i planperioden än i 

resterande del av planperioden.  

För samtliga preciserade åtgärdsområden inom miljöåtgärder arbetar Trafikverket med att 

ta fram underlag i tillräcklig omfattning för att kunna få en bättre framförhållning för att 

kunna prioritera och genomföra miljöåtgärder i enlighet med detta förslag. 

Trafikverket har definierat prioriterade aspekter och tagit fram förslag till tidsatta mål i syfte 

att beskriva en målbild för transportsystemets roll i ett hållbart samhälle. Målbilden för 

transportsystemet tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv, men också genom en 

bedömning av hur vi kan skapa ett samhälle som är attraktivt och erbjuder en god 

livskvalitet för alla medborgare och utvecklingsmöjligheter för näringslivet i hela landet. 

Förslagen till mål avser hela transportsystemet och fokuserar på de aspekter och trafikslag 

som är viktigast för att nå målen. Målbilden utgår från de transportpolitiska målen och de 

mål som finns i FN:s Agenda 2030.  

För miljöåtgärder har följande prioriterade aspekter och förslag till målnivå för 2030 varit 

vägledande: 

Biologisk mångfald 

Att stärka den biologiska mångfalden är nödvändigt för att naturen ska kunna leverera 

ekosystemtjänster och infrastrukturen har en nyckelroll för den utvecklingen t.ex. som 

spridningsvägar för växter eller möjliggöra passager för djur. Infrastrukturen är också 

central i det kulturella landskapet som är skapat av och för människan. 

År 2030 ska andelen av infrastrukturen som är landskapsanpassad öka med 50 % jämfört 

med 2015. 
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Buller 

Det uppskattas att över två miljoner människor är utsatta för buller från väg- och/eller 

järnvägstrafik i sin bostadsmiljö. Flygbuller stör också kring flygplatserna och begränsar 

utnyttjandet av flygplatskapacitet. Höga bullernivåer medför negativa effekter på hälsan och 

trafikbuller kan i värsta fall bidra till bland annat hjärtinfarkt och stroke. 

År 2030 ska antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena minska med 50 % jämfört med 

2015 och ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. 

5.1. Buller och vibrationer 

5.1.1. Mål 

För att en ljudmiljö av tillräcklig god kvalitet avseende buller från trafik ska uppnås i och 

utanför bostäder bör riktvärdena i infrastrukturproposition 1996/97:53 eftersträvas. Dessa 

ses som Trafikverkets långsiktiga mål för buller. Trafikverkets ansvar för buller och 

vibrationer från trafik, som verksamhetsutövare, omfattas av både EU-direktiv20 och svensk 

lagstiftning genom miljöbalken21 inklusive förordningar och föreskrifter samt vägledningar, 

råd och riktvärden från Naturvårdsverket22 och Folkhälsomyndigheten23 . I Trafikverkets 

riktlinje Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg24 redovisas tolkning av 

lagstiftningar och mål för Trafikverket. Trafikverket har ett åtgärdsprogram enligt EU-

direktiv och förordningen (2004:675) om omgivningsbuller25. 

Trafikverkets förslag till mål för buller i hela transportsystemet år 2030 är att antalet utsatta 

för trafikbuller över riktvärdena ska ha minskat med 50 procent jämfört med 2015 och att 

ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. 

5.1.2. Tillstånd och brister 

Trafik på väg och järnväg är den bullerkälla som berör flest människor i Sverige. Ökat 

trafikarbete, ökad inflyttning till städer och byggande av bostäder närmare bullerkällor 

bidrar till att fler människor utsätts för buller. De skyddsåtgärder som genomförts längs väg 

och järnväg har inte räckt till för att nå riksdagens delmål om att minska antal bullerutsatta 

med 5 procent mellan 1998 och 2010.  

Trafikverket genomför kontinuerligt kartläggningar och inventeringar för att identifiera 

tillstånd och brister. Omkring två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller 

som överskrider riktvärdet som gäller utomhus vid sina bostäder. Längs de statliga vägarna 

beräknas 200 000 personer vara utsatta för högre bullernivåer än de riktvärden som 

riksdagen beslutat ska gälla inomhus. 370 000 personer beräknas vara utsatta för maximala 

                                                           
20 2002/49/EG 
21 Kap 1-3, 5-6, 9-10 
22 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder, Naturvårdsverket (ÄNR NV-08465-15) 
och Vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller, Naturvårdsverket (ISBN 978-91-620-6538-6) 
23 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, Folkhälsomyndigheten (FoHMFS 2014:13) 
24 TDOK 2014:1021, med tillhörande Handledning (TDOK 2016:0246). Utöver detta finns en Temporär 
vägledning för buller från bangårdar och uppställningsplatser (PM Trafikverket, april 2017) 
25 Rapport 2015:065 
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ljudnivåer från järnväg högre än riktvärdet inomhus. Osäkerheten i underlaget för såväl väg 

som järnväg är dock stor.  

Det finns begränsade uppgifter om antalet personer som utsätts för störande 

vibrationsnivåer från järnväg och det saknas uppgifter om omfattningen av 

vibrationsstörningar från väg. Antalet personer som är utsatta för vibrationer är betydligt 

färre än antalet bullerutsatta och problemet är mer relaterat till järnvägstrafik än till 

vägtrafik. Övergripande utredningar från 2016 indikerar att 53 400 boende längs järnväg är 

exponerade för vibrationsnivåer högre än Trafikverkets riktvärde, som är 0,4 mm/s vägd 

RMS26. 7100 av dessa uppskattas vara utsatta för vibrationsnivåer över 1,4 mm/s. Tidigare 

inventeringar har indikerat betydligt färre exponerade. 

De senaste årens forskning visar att det redan vid bullernivåer från 50 dBA dygnsekvivalent 

ljudnivå finns en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. I det forskningsprojekt om DALY27 

som Trafikverket bedrivit 2014–2016 har DALY till följd av trafikbuller beräknats. 

Beräkningarna visar att den samlade exponeringen av buller från trafik på väg och järnväg i 

Sverige årligen ger upphov till hälsoförluster motsvarande 6 700 förlorade DALY till följd av 

hjärtinfarkter, stroke och hypertoni. Om även hälsoförluster till följd av allmänstörningar 

och sömnstörningar tas med i beräkningarna ökar antalet DALY från 6 700 till 41 000. 

Beräkningarna visar vidare att den samlade trafikbullerbullerexponeringen i Sverige ger 

upphov till cirka 1 000 hjärtinfarkter och 1 000 fall av stroke per år och att cirka 500 av 

dessa leder till dödsfall. Faktiska dödsfall till följd av hjärtinfarkt eller stroke drabbar oftast 

äldre personer och de cirka 500 personer som dött i förtid till följd av buller beräknas i 

genomsnitt ha förlorat 8 friska levnadsår. 

5.1.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 13. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom buller och vibrationer. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Buller och vibrationer 4 000 mkr  2 800 mkr 

 

Förslaget, se Tabell 13, innebär en ökad åtgärdsvolym jämfört med Nationell plan för 

transportsystemet 2014–2025. Genomförda utredningar, inventeringar och kunskap om 

tillståndet visar att hittills genomförda åtgärder har varit otillräckliga för att nå uppsatta mål 

för buller och vibrationer, varför en ökning av ramen är viktig. Förslaget att prioritera och 

genomföra miljöåtgärder tidigt under planperioden möjliggör ett aktivt och systematiskt 

arbete för att så tidigt som möjligt uppnå en ökad måluppfyllelse enligt Trafikverkets 

riktlinje för buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg samt de målnivåer som 

Trafikverket har föreslagit för transportsystemets roll i ett hållbart samhälle. 

                                                           
26 Root Mean Square. Tidsmedelvärdet av vibrationens energi under tidsintervallet Slow (1 sekund) 
27 Funktionsjusterade levnadsår (eng. disability adjusted life years, DALY) är ett mått utvecklat av WHO. Hänsyn 
tas både till för tidig död (YLL) och funktionsnedsättning (YLD). Måttet används för att beräkna sjukdomsbördan 
på populationsnivå. 
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För att minska de negativa effekterna av buller och vibrationer krävs kombination av 

åtgärder enligt Figur 7. 

 

 

Figur 7. Pyramid som visualiserar antal utsatta för buller över riktvärdena och att en kombination av 

åtgärder behövs för att klara lagstiftning och nå mål. I toppen återfinns de som har mycket höga 

bullernivåer, i botten de som exponeras strax över riktvärdena. 

5.1.4. Förväntade effekter 2029 

Förslaget uppskattas leda till att cirka 40 000 av de mest bullerutsatta får skyddad inomhus- 

och utemiljö under planperioden samt att åtgärder mot höga vibrationsnivåer genomförs. 

Även skolor med nivåer över riktvärden kommer att åtgärdas. Under planperioden planeras 

det att åtgärda buller vid källan och därmed minska uppkomsten av buller så att 100 000 

personer får lägre bullernivåer till följd av tystare beläggningar eller rälsslipning.  

Åtgärder för att minska exponeringen av trafikbuller längs statliga vägar och järnvägar 

bidrar till att antalet DALY minskar under planperioden eftersom risken för hjärtinfarkt, 

stroke och högt blodtryck minskar. Förslaget innebär en höjd ambition jämfört med 

Nationell plan för transportsystemet 2014–2025, men den är inte tillräcklig för att nå de 

långsiktiga målen till planperiodens slut. Åtgärderna är dock ett viktigt bidrag till att antalet 

utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört med 2015 och 

avgörande för att ingen ska utsättas för bullernivåer mer än 10 dBA över riktvärdena, enligt 

Trafikverkets föreslagna målnivå för 2030. För att nå de långsiktiga målen krävs även 

styrmedel och andra aktörers bidrag, exempelvis genom utveckling och användning av 

tystare fordon. Till exempel kan en inriktning där bromsblock byts ut på godsvagnar 

avsevärt reducera bullret längs järnväg med mycket godstrafik och minska behovet av 

skyddsåtgärder.  

En samlad effektbedömning inklusive samhällsekonomisk beräkning har gjorts för 

typåtgärderna fasadåtgärder, lågbullerbeläggning samt bullerdämpande skärmar och vallar, 

vilka bedöms ha mycket hög eller hög lönsamhet. Typåtgärderna bedöms ge positivt bidrag 

till transportpolitisk måluppfyllelse kopplat till hälsa eftersom antalet exponerade för buller 

minskar. Bullerdämpande skärmar och vallar kan bidra till positiv måluppfyllelse med 

avseende på trafiksäkerhet (döda och allvarligt skadade) eftersom skärmar kan förhindra 

obehörigt spårbeträdande och att människor vistas i hårt trafikerade vägmiljöer. Rätt 

utformade skärmar kan även bidra till minskad barriäreffekt för fåglar. Lågbullerbeläggning 

ger också en positiv påverkan på trafiksäkerhet eftersom beläggningen minskar risken för 

Skydda de mest utsatta: Bullerskärmar eller 
bullervallar, förbättrad ljuddämpning i fasader samt 
bullerskyddade uteplatser.  

Åtgärda källan: Tystare beläggning, spår och trafik är 
viktiga åtgärder i befolkningstäta områden och andra 
störningskänsliga miljöer. Tystare vägfordon, däck och 
tåg behövs för att minska bullernivåerna i alla miljöer.  

Planera och bygg rätt: För att uppnå de långsiktiga 
målen krävs det stor hänsyn till buller och vibrationer  
i samband med planering och genomförande av 
åtgärder som förändrar samhällets strukturer. 
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vattenplaning. Bulleråtgärder kan innebära en positiv konsekvens på biologiskt mångfald 

eftersom bullerstörningar för djurlivet kan minska i rekreations- och naturområden i vägens 

närhet. 

5.2. Landskap 

5.2.1. Mål  

I väglagen (1971:948) och lagen om byggande av järnväg (1995:1649) anges krav på ”att en 

estetisk utformning ska eftersträvas” och att ”hänsyn tas till stads- och landskapsbilden och 

till natur- och kulturvärden”. Trafikverket ska också leva upp till de lagkrav som finns i 

miljöbalken (1998:808) och kulturmiljölagen (1988:950) vid anpassning av infrastrukturen 

samt EU-direktiv. Landskapsåtgärder är ett sätt att komma till rätta med brister i 

landskapsanpassningen28 av Trafikverkets anläggningar. Regeringen har gett Trafikverket i 

uppdrag att anpassa anläggningen och skötsel av transportinfrastrukturen till en fungerande 

grön infrastruktur så att verksamheten bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål nås29.  

De nationella kulturmiljömålen som fastslogs år 2014 syftar till att främja ett levande 

kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Regering och riksdag har uttalat att de 

nationella kulturmiljömålen även ska vara vägledande för kulturmiljöarbetet på regional och 

kommunal nivå. Kulturmiljöperspektivet är införlivat i miljökvalitetsmålen, vilket gör att det 

transportpolitiska hänsynsmålet för miljö refererar till de nationella kulturmiljömålen via 

miljökvalitetsmålen.  

Trafikverket har brutit ned målen och kraven ovan i en riktlinje för verksamheten. 

Riktlinjen30 anger de nivåer som krävs för att bidra till uppfyllelse av regeringens krav och 

därmed en landskapsanpassad infrastruktur. 

Trafikverkets förslag till mål för biologisk mångfald i hela transportsystemet år 2030 är att 

andelen landskapsanpassad infrastruktur ska öka med minst 50 procent till 2030 jämfört 

med 2015. 

5.2.2. Tillstånd och brister 

Det finns en stor inbyggd ”miljöskuld” i den befintliga transportinfrastrukturen som behöver 

åtgärdas för att Sveriges miljömål ska vara möjliga att uppnå. Gapet mellan tillstånd och mål 

är stort och ökar fortfarande. Det beror på att nytillkommen infrastruktur inte har 

landskapsanpassats samt att åtgärdstakten i befintlig infrastruktur inte varit tillräckligt hög 

för att minska gapet.  

Internationella studier visar att antalet djur fortsätter minska de kommande decennierna på 

grund av infrastrukturen om inga åtgärder vidtas (i Europa kommer däggdjur att minska 

                                                           
28 Uppfyller kraven enligt riktlinje landskap TDOK 2015:0323. Detta innebär att transportinfrastrukturen är 
utformad så att djur säkert och utan allvarlig störning kan nyttja landskapet utifrån sina behov och möjligheter. 
Infrastrukturen byggs, sköts och underhålls så att betydelsefulla kulturmiljöer, artrika naturmiljöer och 
landskapets gröna infrastruktur bibehålls och stärks. 
29 Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 
Regeringsbeslut 2015-12-18. (3 Uppdrag, punkt 3) 
Trafikverket 2016:133. Anpassning av transportinfrastrukturen som ett bidrag till en fungerande grön 
Infrastruktur - planera, bygga och sköta 
30 TDOK 2015:0323 
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med 46 procent och fåglar med 22 procent). Infrastrukturens buller påverkar exempelvis 

djurlivet negativt, särskilt när det gäller fåglar. Transportinfrastrukturens påverkansyta 

omfattar en betydligt större areal än den fysiska yta infrastrukturen upptar. Den rådande 

årliga ökningen av viltolyckor med stora däggdjur och fortsatt ökning av trafikarbetet enligt 

Trafikverkets basprognoser förväntas fördubbla olyckstalen fram till år 2035, jämfört med 

år 2014. 

Viltolyckor med stora däggdjur kostar samhället cirka 4–5 miljarder kronor per år. I norra 

Sverige finns vandringshinder som behöver åtgärdas för att rennäringen ska kunna bedriva 

renskötsel. All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur. 

Renbetesrätt råder på ungefär 50 procent av Sveriges yta. För små och medelstora djur, 

grod- och kräldjur kan även mindre vägar innebära stora barriärer eller hög risk för 

trafikmortalitet. Ett stort antal vandringshinder för vattenlevande djur som orsakas av 

felaktiga trummor i vattendrag påverkar både fiske och biologisk mångfald negativt.  

Av vägkanter inom statligt vägnät är cirka 5 procent artrika och där finns över 100 hotade 

arter representerade. Inom järnvägssystemet finns också en stor artrikedom och potential 

att bidra till stärkt biologisk mångfald. Invasiva oönskade arter har funnits länge, men har 

innan 2000-talet inte varit ett stort problem. Sedan början av 2000 talet har problemen 

ökat och blivit ett allvarligt hot mot artrika infrastrukturmiljöer. Därutöver är träd och alléer 

en väsentlig del av landskapets gröna infrastruktur och kulturlandskapet som har en stor 

utvecklingspotential. 

Negativ påverkan från infrastruktur på kulturmiljön uppkommer när åtgärder bidrar till 

oönskad strukturomvandling för kulturmiljön, när viktiga karaktärsbärande drag och 

samband skadas eller inte kan upprätthållas. Bristfällig eller utebliven skötsel har lett till 

förfall som är till skada för platsers sociala funktion och rörelsemönster, samt deras 

kulturella, estetiska och sociala värden. Det finns också ett stort behov av upprustning av 

fragmentiserade landskap mellan infrastrukturstråk.  

Fokus inom väganknutna kulturminnen har hittills varit milstenar medan andra tidstypiska 

element kopplade till väg- och järnvägsmiljöer är eftersatta. Tillståndet på milstenarna 

varierar över landet men upprätthålls i stort. Inom järnvägsanknutna kulturminnen finns nu 

förutsättningar att säkerställa de mest väsentliga arven och höja kvaliteten i 

resenärsmiljöerna. 

För kulturmiljön är den sammantagna bedömningen att fler värden försvinner än vad som 

åtgärdas. När det gäller ekologi kan det konstateras att samhällskostnaderna för brister i 

infrastrukturen fortsätter att öka och en minskning av den biologiska mångfalden pågår. 

Möjligheter att komma tillrätta med den ökande miljöskulden uppskattas vara bättre än 

tidigare bland annat genom styr- och stödsystem och ökad kunskap om åtgärdsbehov och 

åtgärdsmöjligheter. De landskapsvärden som finns inbyggda i infrastruktursystemet 

omfattar stora möjligheter för Trafikverket att bidra till ett hållbart landskap och ett effektivt 

miljöarbete.  
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5.2.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 14. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom landskap. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Landskap 6 600 mkr 3 300 mkr 

 

Motiven för förslaget, se Tabell 14, är att kunna åtgärda identifierade brister i tillräcklig takt 

för att landskapsanpassa infrastrukturen till en nivå där transportsystemet ger ett 

godtagbart bidrag till att nå relevanta miljökvalitetsmål. Förslaget innebär en ökning av 

medel till landskapsåtgärder jämfört med Nationell plan för transportsystemet 2014–2025, 

vilket förväntas ge positiva effekter för landskapsanpassningen av infrastrukturen. Förslaget 

att prioritera och genomföra miljöåtgärder tidigt under planperioden möjliggör ett aktivt 

och systematiskt arbete för att så tidigt som möjligt uppnå en bättre måluppfyllelse enligt de 

mål och visioner Trafikverket har definierat för transportsystemets roll i ett hållbart 

samhälle.  

5.2.4. Förväntade effekter 2029 

Landskapsåtgärder i den befintliga infrastrukturen ökar landskapets funktion och värde för 

samhället och bedöms ge ett positivt bidrag till transportpolitisk måluppfyllelse. Förutom 

positiva effekter på landskapets karaktär, biologisk mångfald och kulturarv ger 

landskapsåtgärder även positiva effekter på trafiksäkerhet och minskade 

samhällsekonomiska kostnader för viltolyckor. För flora och fauna innebär det att biotoper 

blir mer livskraftiga vilket har positiva effekter både för arterna som sådana och för 

samhället i form av främjade och säkerställda nödvändiga ekosystemtjänster. Ökat 

välbefinnande, förbättrad folkhälsa samt bättre förutsättningar för näringar som turism, 

jordbruk och skogsbruk är också positiva effekter av åtgärder i natur- och kulturlandskapet. 

Förslaget uppskattas innebära en ökad landskapsanpassning av infrastrukturen till 2029 

med positiva effekter tidigt under planperioden. Målet om att andelen landskapsanpassad 

infrastruktur ska öka med minst 50 procent till 2030 jämfört med 2015 kommer dock inte 

att kunna uppnås med förslaget. Uppskattat behov för att nå målet till år 2030 är 6 600 

miljoner kronor. 

Förslaget bedöms bidra till att antalet viltolyckor inte fortsätter att öka i nuvarande takt då 

en ringa del av åtgärdsbehovet av säkra passager för djur kommer att kunna åtgärdas. 

Däremot kan det inte förväntas någon reduktion av viltolyckorna.  Förslaget kommer att 

innebära att en fjärdedel av behovet inom artrika infrastrukturmiljöer kan åtgärdas. Detta 

kommer bidra till delvis förbättrad ekologisk funktion i landskapet och eventuellt bidra till 

att hotade arter har möjlighet att återetablera sig i landskap som omger infrastrukturmiljön. 

Hotet från invasiva arter mot artrika infrastrukturmiljöer förväntas minska något, men 

kommer fortfarande att vara ett allvarligt problem. Här finns ett stort behov av samverkan 

med andra aktörer för att nå eftersträvad effekt. Det är av stor vikt att det inte sker 

förskjutningar av åtgärder i tid för denna typåtgärd eftersom populationer tillväxer 

exponentiellt och därmed även kostnaderna för att åtgärda problemet. Åtgärder för att 

bullerdämpa naturmiljöer kommer också att kunna ökas något under planperioden, vilket 

har en särskild positiv påverkan på fåglar. Förslaget gör det även möjligt att bibehålla 
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nuvarande situation för alléer, kulturmiljöer och infrastrukturens kulturvärden, det vill säga 

i huvudsak motverka försämring av situationen med små möjligheter till förbättring. 

5.3. Vatten 

5.3.1. Mål 

Trafikverket ska uppnå de regler och lagkrav gällande skydd av vatten som finns i 

miljöbalken31 (1998:808), plan- och bygglagen (2010:900), vattentjänstlagen (2006:412) 

samt miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och 

Myllrande våtmarker. År 2027 ska Sveriges vattenförekomster senast uppnå 

miljökvalitetsnormen God status, i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten 

(2000/60/EG). 

5.3.2. Tillstånd och brister 

Det finns ett stort antal konfliktsträckor mellan vägar, järnvägar och vattenförekomster som 

används för dricksvattenförsörjning eller som utgör tillgångar av nationellt värde för 

framtida dricksvattenförsörjning. Vidare finns ett stort antal vattenförekomster med höga 

biologiska värden som är viktiga att skydda från påverkan av transportsystemet.  

Den senaste uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar att inget av målen med störst 

betydelse för vatten (och med tydlig koppling till Trafikverkets verksamhet) har nåtts, och 

de kommer inte heller att kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och 

åtgärder. Bland annat pekar de ansvariga miljömålsmyndigheterna på vikten av 

åtgärdsprogrammen, genomförande av vattenverksamhetsutredningens förslag liksom 

behovet av mer skydd och restaurering av vattenmiljöer. 

Kunskapen om Trafikverkets anläggningar och påverkan på vattnet ökar stadigt men det är 

fortfarande ett glapp mellan faktiskt läge och önskat läge. Inventeringar av utförda 

vattenskyddsåtgärder vid befintligt vägnät visar att skötsel och underhåll har varit 

bristfälligt. Många av anläggningarna för dagvattenhantering uppfyller inte kravet på bästa 

möjliga teknik. Tillståndet för utförda vattenskyddsåtgärder vid järnväg är inte lika känt, 

eftersom inventeringar saknas.  

Det saknas också översiktliga riskbedömningar för en mängd konfliktsträckor mellan 

infrastrukturen och vatten. Arbetet med att identifiera och riskbedöma konfliktsträckor 

mellan vägar och vattenförekomster pågår kontinuerligt. En prioritering av konfliktsträckor 

har tagits fram och en riskbedömning görs utifrån denna prioritering. För järnväg har inga 

motsvarande bedömningar gjorts, men alla sugtransformatorer har identifierats och de med 

en relevans för vattenskyddsfrågan har riskbedömts. Av dessa bedöms cirka 140 stycken 

utgöra en oacceptabel risk. 

 

 

                                                           
31 Miljöbalken kapitel 2-5, 7, 9, 11  
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5.3.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 15. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom vatten. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Vatten 2 000 mkr 1 700 mkr 

 

Motiven för förslaget för åtgärder inom vatten, se Tabell 15, är att öka befintlig åtgärdstakt 

för att anpassa infrastrukturen till regler och lagkrav, vilket förväntas ge ökad 

måluppfyllelse. Förslaget att prioritera och genomföra miljöåtgärder tidigt under 

planperioden möjliggör ett aktivt och systematiskt arbete för att så tidigt som möjligt uppnå 

en bättre måluppfyllelse och bidrar därmed till att relevanta miljökvalitetsmål och 

miljökvalitetsnorm uppnås samt att lagstiftning och föreskrifter längs den statliga 

infrastrukturen följs.  

5.3.4. Förväntade effekter 2029 

Åtgärderna bedöms ha positiv effekt för samhällets behov av en trygg 

dricksvattenförsörjning och en rik och välmående flora och fauna. För 

dricksvattenförsörjningen innebär det att en god råvattenkvalitet tillförsäkras vilket har 

positiv påverkan både på samhällets resurshushållning och människors hälsa. För flora och 

fauna innebär det att biotoper blir mer livskraftiga vilket har positiva effekter både för 

arterna som sådana och för samhället, i form av främjade och säkerställda nödvändiga 

ekosystemtjänster. Vattenskyddsåtgärder har i vissa fall synergieffekter med andra 

områden, bland annat trafiksäkerhet, och effekterna kan alltså spänna över flera områden. 

Fungerande ändamålsenliga avvattningssystem är till exempel en förutsättning för 

vattenskyddet, men också en mycket viktig komponent i en robust anläggning som skydd 

mot vatten. 

Förslaget uppskattas leda till att skyddet kan säkerställas vid prioriterade konfliktpunkter 

med grund- och ytvatten. Förslaget bedöms resultera i att Trafikverket kan åtgärda en 

betydande del av vägsystemets konfliktsträckor med vattenförekomster med relevans för 

dricksvattenförsörjningen eller med stora naturvärden till en acceptabel påverkans- eller 

risksituation. Under planperioden planerar Trafikverket att åtgärda alla sugtransformatorer 

vid järnväg som bedöms utgöra en oacceptabel risk. Övriga konfliktsträckor på järnväg 

kommer dock inte att kunna åtgärdas under planperioden. 

5.4. Förorenade områden 

5.4.1. Mål 

Förorenade områden omfattas av det transportpolitiska hänsynsmålet och Trafikverkets 

miljöpolicy, vilket innebär att lagstiftning ska följas och att Trafikverket ska verka för att 

samhällets miljömål uppfylls. Detta innebär att miljöbalken och miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö är styrande för att identifiera tillstånd, brister och åtgärdsbehov.  
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För enskilda projekt har Naturvårdsverket tagit fram riktvärden32 i jord för vissa ämnen och 

ämnesgrupper. Inom ramen för vattenmyndighetens arbete med att fastställa 

miljökvalitetsnormer har SGU tagit fram riktvärden i grundvatten för vissa ämnen33. 

Riksrevisionen har granskat statens hantering av förorenade områden34. Riksrevisionen har 

bland annat lämnat rekommendationer till regeringen att utveckla en övergripande 

vägledning för prioritering, ställa upp återrapporteringskrav om myndigheternas arbete 

med förorenade områden och utveckla rapporteringen till riksdagen. Till Trafikverket 

rekommenderar Riksrevisionen dessutom att utveckla kartläggningen av förorenade 

områden, förbättra uppföljningen och bedömningen av kostnaderna med förorenade 

områden samt att övergripande kartlägga åtagandena enligt miljögarantin. Riksrevisionen 

konstaterar dessutom att såväl regering som riksdag i olika sammanhang har betonat att 

efterbehandlingstakten behöver öka och att detta arbete är angeläget. 

För att säkerställa att förorenade områden efterbehandlas i den omfattning som är skäligt 

enligt miljöbalken, har Trafikverket tagit fram en plan för det fortsatta arbetet med att säkra 

kunskapen om förorenade områden. Planen ska vara genomförd till år 2027. Planen 

fokuserar på att inventera punktkällor och därefter övergå till översiktliga undersökningar 

av punktkällor och pilotstudier avseende diffusa föroreningskällor. Planen omfattar inte 

genomförandet av detaljerade undersökningar och efterbehandlingar. 

5.4.2. Tillstånd och brister 

Det finns förorenade områden i stor omfattning, framför allt orsakade av 

järnvägsverksamhet, men även av väg- och flygplatsverksamhet. Föroreningarna är 

orsakade av antingen punktkällor eller diffusa källor. Punktkällorna är i regel belägna 

utanför järnvägs- och vägnäten, medan den diffusa föroreningen i regel finns i och omkring 

järnvägs- och vägnäten.  

De flesta förorenade områden har uppkommit av verksamhet som inte längre är i drift, men 

det finns även pågående föroreningar. Exempel på det senare är saltspridning, spridning av 

herbicider, felaktig drivmedelshantering och felaktig masshantering. 

Trafikverkets arbete med punktkällor bedrivs genom följande process: inventering, 

översiktlig undersökning, detaljerad undersökning, riskbedömning, åtgärdsutredning med 

riskvärdering och efterbehandling.  

Tabell 16. Antal objekt som har genomgått vissa skeden. (Informationen är hämtad från Trafikverkets 

fastighetsregister den 2016-09-27). 

Identifierade Inventerade Översiktligt 

undersökta 

Detaljerat 

undersökta 

Efterbehandlade 

4 237 3 917 702 190 103 

                                                           
32 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-
fororenad-mark/. 
33 SGU-FS 2008:2. 
34 Riksrevisionen, Statens förorenade områden, RIR 2016:25. 
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I Tabell 16 framgår att antalet identifierade förorenade områden är mycket stort. Vidare 

framgår att få objekt har gått vidare till undersökning och efterbehandling (detta gäller 

särskilt föroreningar som har orsakats av flygplats- och vägverksamhet). Detta innebär att 

mycket arbete kvarstår innan målen är uppfyllda. Hittills har få objekt friklassats, men 

troligen går nästan alla objekt vidare till översiktlig undersökning. Efter översiktlig 

undersökning respektive detaljerad undersökning bedöms 25 procent av områdena kunna 

friklassas. Friklassning innebär att bedömningen har gjorts att det inte finns någon 

förorening eller att föroreningen inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön. 

5.4.3. Trafikverkets förslag 

Tabell 17. Trafikverkets förslag på indikativ ram för åtgärder inom förorenade områden. 

 Uppskattat behov 

2018–2029 

Förslag indikativ ram 2018–

2029 

Förorenade områden 2 700 mkr 2 200 mkr  

 

Motiven för förslaget till ram för åtgärder inom förorenade områden, se Tabell 17, är att 

bibehålla befintlig åtgärdsvolym för att fortsätta ett systematiskt och aktivt arbete med att 

åtgärda förorenade områden. Förslaget innebär en ökning av medel till åtgärder inom 

förorenade områden jämfört med Nationell plan för transportsystemet 2014–2025, vilket 

beror på att ytterligare medel bedöms behövas till miljögarantin i Nationell plan för 

transportsystemet 2018–2029. Bedömningen baseras på de underlag som bolag har lämnat 

för de närmaste åren. Utöver miljögaranti motsvarar förslaget volymen i Nationell plan för 

transportsystemet 2014–2025. 

5.4.4. Förväntade effekter 2029 

Åtgärder inom förorenade områden bedöms ha positiv effekt för människors kort- och 

långsiktiga hälsa samt för flora och fauna. För människors hälsa innebär det att människoliv 

sparas och att sjukdomar minskar. Den ökade hälsan gagnar personer i omgivningen såväl 

som personer som vistas inom förorenade markområdena, anläggningar och byggnader. För 

flora och fauna innebär det att biotoper blir mer livskraftiga och att djurlivet i och på 

marken samt i vattnet blir mer livskraftigt. En positiv effekt är också att de förorenade 

markområdena, efter riskbedömning och efterbehandling, kan användas på ett effektivare 

sätt, såväl för Trafikverket som för samhället i stort. Den ökade möjligheten att i framtiden 

nyttja även andra naturresurser, till exempel vattenområden, är ett mervärde. 

Förslaget för förorenade områden uppskattas leda till att mellan 60 och 200 områden kan 

efterbehandlas. Miljögarantibolagen kommer också att kunna ersättas enligt avtal. Antalet 

förelägganden bedöms vara litet under planperioden och därmed till liten del styra 

verksamheten. Miljökvalitetsmålet eller miljöbalkens 10 kap. bedöms inte kunna uppnås 

under planperioden. 

Eftersom förorenade områden orsakade av järnvägsverksamhet är fler än de som orsakats av 

flygplats- och vägverksamhet kommer en större del av medlen att läggas på 

järnvägsrelaterade föroreningar. Ambitionsnivån i arbetet följer miljöbalkens 

ambitionsnivå, vilket innebär att efterbehandlingarna bidrar men inte når upp till 

miljökvalitetsmålet Giftfri miljö (som föreskriver att alla föroreningar ska tas bort).  
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Bilaga 1 – Sammanställning samlade effektbedömningar för typåtgärder inom 
Trimnings- och miljöåtgärder 

I bilaga 1 redovisas en sammanställning av samlade effektbedömningar för de olika typåtgärdernas bidrag till de transportpolitiska målen samt vilken 

samhällsekonomisk nytta dessa uppvisar. Alla beskrivna effekter har hämtats ur de samlade effektbedömningar som har tagits fram i arbetet med 

planförslaget. För en del typåtgärder har det inte varit möjligt att göra någon samhällsekonomisk kalkyl. Detta beror då på att det saknas tydliga, mätbara 

effekter eller att metodiken för hur typåtgärdernas effekter kvantifieras eller beräknas är ofullständig. 

Den nettonuvärdeskvot (NNK-idu) som redovisas tar till skillnad från NNK-i även hänsyn till kostnader för drift och underhåll och ger en mer heltäckande 

bild av åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet under hela den ekonomiska livslängden. 
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Samlade effektbedömningar för  
typåtgärder inom tillgänglighet 

Medborgarnas  
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt/  

länder 

Jämställdhet Personer med 
funktions-

nedsättning 

Barn och unga Kollektivtrafik, gång 
och cykel 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet Netto- 
nuvärdekvot 

(NNK-idu) 

Hastighetshöjning  
järnväg 

Punktlighet,  
robusthet, trygghet, 

transporttid 

Kapacitet,  
robusthet 

Transporttid, 
kapacitet, 

punktlighet,  
robusthet 

Arbetspendling Inget bidrag Inget bidrag 
Restid, 

marknadsandel 
Överflyttning 

Buller, 
tillgänglighet 

Inget bidrag Olycksrisk 0,89 

Trimning av Trafikplats järnväg  
(tidigare driftsplats järnväg) 

Punktlighet,  
robusthet, trygghet, 

transporttid 

Kapacitet, punktlighet,  
robusthet 

Transporttid, 
kapacitet, 

punktlighet,  
robusthet 

Arbetspendling Inget bidrag Inget bidrag 
Restid, 

marknadsandel 
Överflyttning Tillgänglighet Inget bidrag Inget bidrag 0,69 

Optimering av  
signalsystem järnväg 

Punktlighet,  
robusthet, trygghet, 

transporttid 

Punktlighet,  
robusthet 

Transporttid, 
kapacitet, 

punktlighet,  
robusthet 

Arbetspendling Inget bidrag Inget bidrag 
Restid, 

marknadsandel 
Inget bidrag Tillgänglighet Inget bidrag Inget bidrag 1,83 

Nya plattformar + förlängning  
av plattformar järnväg 

Punktlighet,  
robusthet, trygghet, 

transporttid 

Punktlighet,  
robusthet 

Transporttid, 
kapacitet, 

punktlighet,  
robusthet 

Arbetspendling Tillgänglighet Inget bidrag 
Restid, 

marknadsandel 
Överflyttning Tillgänglighet Inget bidrag Inget bidrag 1,14 

Anslutning till  
järnvägsterminaler 

Inget bidrag Tillgänglighet, robusthet Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Överflyttning Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag -0,96 

Signalreglering av  
järnvägsanslutningar 

Färre störningar 
Punktlighet,  

tillförlitlighet, transporttid 
Inget bidrag Inget bidrag Tillgänglighet Trygghet Inget bidrag Överflyttning Tillgänglighet 

Underhåll  
befintlig 

anläggning 
Inget bidrag -0,55 

Klimatanpassning järnväg Robusthet Robusthet Robusthet Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Robusthet 
Mindre 

ersättningstrafik 
Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 5,22 

Trädsäkring Robusthet Robusthet Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt Inget bidrag Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt 14,57 

Trimning av vägsträcka Restid 
Transporttid,  
tillförlitlighet 

Ej bedömt: Restid Ej bedömt Inget bidrag 
Restid, 

marknadsandel 
Överflyttning 

Tillgänglighet, buller,  
överflyttning 

Barriäreffekter, 
störning 

sidoområden 
Överflyttning Saknas 

Trimning av trafikplatser väg Restid Punktlighet Ej bedömt Restid Ej bedömt Inget bidrag 
Restid, 

marknadsandel 
Överflyttning 

Tillgänglighet, buller,  
överflyttning 

Inget bidrag Överflyttning Saknas 

Genomfarter entré väg 
Trygghet, 

bekvämlighet 
Arbetsmiljö Inget bidrag Trygghet Inget bidrag 

Tillgänglighet, 
trygghet 

Tillgänglighet, 
trygghet 

Marknadsandel, 
trygghet 

Fysisk aktivitet 

Utveckla  
specifika, 

platsbundna 
kvalitéer, 

barriäreffekter, 
tidstypiska inslag 

Inget bidrag Saknas 

Sjöfart Inget bidrag 
Tillförlitlighet, 

transportkostnader 
Ej bedömt Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Färre fartyg Buller, Nox, PM10 

Inskränka  
specifika,  

platsbundna  
kvalitéer, färre fartyg, 

färre störningar 

Ej bedömt Saknas 

Cykelåtgärder Trygghet Robusthet Tillgänglighet Tillgänglighet Inget bidrag 
Tillgänglighet, 

trygghet 

Tillgänglighet, 
trygghet, 

marknadsandel 
Färre fartyg 

Fysisk aktivitet, 
tillgänglighet, Nox, 

PM10 
Inget bidrag Olycksrisk -0,41 

Planskild gång/cykelanslutning Trygghet Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt 
Tillgänglighet, 

trygghet 
Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt Ej bedömt Olycksrisk -0,87 

Bytespunkter 
Trygghet,  

bekvämlighet 
Inget bidrag 

Tillgänglighet, 
restid 

Tillgänglighet, 
valmöjlighet färdsätt 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet, 

trygghet 
Tillgänglighet, 

marknadsandel 
Överflyttning 

Fysisk aktivitet, 
tillgänglighet 

Slitna stationsmiljöer Olycksrisk Saknas 

Ökad andel kollresande 
Trygghet, 

bekvämlighet, 
tillförlitlighet 

Ej bedömt: 
Tillgänglighet, 
arbetsmarknad 

Inget bidrag Tillgänglighet 
Tillgänglighet, 

trygghet 
Marknadsandel Överflyttning 

Fysisk aktivitet, 
tillgänglighet 

Ej bedömt Olycksrisk Saknas 

 
Anpassning för personer  

med funktionsnedsättning 
 

Trygghet, 
bekvämlighet, 
tillförlitlighet 

Inget bidrag Tillgänglighet Inget bidrag Tillgänglighet 
Tillgänglighet, 

trygghet 
Tillgänglighet, 

marknadsandel 
Inget bidrag 

Fysisk aktivitet, 
tillgänglighet 

Inget bidrag Inget bidrag Saknas 
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35 Djurpåkörningar, buller (fauna) 
36 Denna typåtgärd innebär att två oskyddade plankorsningar och ersätts med en säkrare väg, vilket sannolikt medför en tryggare skolväg 

Samlade effektbedömningar för 
typåtgärder inom säkerhet 

Medborgarnas  
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt/  

länder 

Jämställdhet Personer med 
funktions-

nedsättning 

Barn och unga Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet Netto- 
nuvärdekvot 

(NNK-idu) 

Mötesseparering och  
höjd hastighet 

Inget bidrag Transporttid Restid Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 
(+) Tillgänglighet 

(-) Marknadsandel 
Energianvändning, 

CO2 
Buller, fysisk aktivitet, 

Nox, PM10 
Barriäreffekt,35 Olycksrisk 1,77 

Obehörig spårbeträdelse Tillförlitlighet Tillförlitlighet Tillförlitlighet Ej bedömt Ej bedömt Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Olycksrisk 6,24 

Slopning av plankorsning Tillförlitlighet Tillförlitlighet Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Trygghet36 Trygghet +/- Inget bidrag Inget bidrag Olycksrisk -0,85 

Sänkning av hastighetsgräns Trygghet Inget bidrag Restid  Inget bidrag Trygghet Marknadsandel 
Energianvändning, 

CO2 
Buller, fysisk aktivitet, 

Nox, PM10 
Barriäreffekt, 

djurpåkörningar, 
Olycksrisk -404,23 

 
Automatiska  

trafiksäkerhetskameror (ATK) 
 

Tillförlitlighet, 
trygghet 

Tillförlitlighet Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 
Energianvändning, 

CO2 
Buller, Nox, PM10 Inget bidrag Olycksrisk -4,39 

             

Samlade effektbedömningar för 
typåtgärder inom miljö 

Medborgarnas  
resor 

Näringslivets 
transporter 

Tillgänglighet 
regionalt/  

länder 

Jämställdhet Personer med 
funktions-

nedsättning 

Barn och unga Kollektivtrafik, 
gång och cykel 

Klimat Hälsa Landskap Trafiksäkerhet Netto- 
nuvärdekvot 

(NNK-idu) 

Bullerskärmar och bullervallar Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 
Viss påverkan 

byggande o drift 
Buller Inget bidrag Olycksrisk 3,01 

Fasadåtgärder buller Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Buller Inget bidrag Inget bidrag 4,71 

Åtgärder natur och kulturlandskapet 
Trygghet, 

tillförlitlighet 

Trygghet, 
tillförlitlighet, 
arbetsmiljö 

Tillgänglighet Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Tillgänglighet Inget bidrag 
Buller, fysisk aktivitet, 

dricksvatten-
försörjning 

Landskapets 
karaktär, 

barriäreffekter, 
invasiva arter, 

artrikedom, 
kulturvärden 

Inget bidrag Saknas 

Åtgärder för förorenade  
områden 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag 
Dricksvatten-

försörjning 
Omgivnings- 

påverkan 
Inget bidrag Saknas 

Viltstängsel Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet, 

trygghet 
Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Barriäreffekt Olycksrisk -0,26 

Lågbuller beläggning 
 

Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Inget bidrag Buller Buller (fauna) 
Olycksrisk  

(vattenplaning) 
1,79 
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Bilaga 2 – Exempel på Trimnings- och 
miljöåtgärder 

I kapitel 11 – Brister och åtgärder nationellt och per stråk - i huvudrapporten för 

planförslaget redovisas exempel på Trimnings- och miljöåtgärder utifrån aktuell 

verksamhetsplan.  

Trafikverket har i två återrapporteringar (TRV 2016/8163 och TRV2017/32441) av 

verksamheten i Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 inom åtgärdsområdena 

trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar redovisat exempel på större åtgärder 

som avslutats samt vilka effekter åtgärderna ger. Följande text är en sammanfattning av 

dessa rapporter. Rapporteringen utgår från nationell plan 2014–2025 vilket innebär att 

redovisningen görs för Miljöåtgärder samt Trimning och effektivisering. 

Större åtgärder som slutförts under 2015 

Trimning och effektivisering  

Kirunavaara tredje mötesspår 

Ett tredje mötesspår har byggts för att möta den ökande trafiken som passerar den aktuella 

driftplatsen.  

Heby - Stingtorpet, mötesseparering  

Längs sträckan Heby-Stingtorpet har vägstandarden byggts om till mötesfri landsväg för att 

uppfylla dagens krav på säkerhet och framkomlighet. Vägen har breddats från 9 m till 12,75 

m och en cirkulationsplats (rondell) har byggts i korsningen mellan väg 56 och väg 72 i 

Heby. Ombyggnaden till mötesfri landsväg medför förbättrad framkomlighet och 

trafiksäkerhet. Utifrån de beräkningar som genomfördes under planeringsarbetet av 

åtgärden gjordes bedömningen att åtgärden förväntades bidra till att antalet svårt skadade 

och dödade kan minska med ca 25-30 procent.  

Förstärkning av grunden för fastighet Saturnus 18  

Trafikverket har återställt SKLs källare i fastigheten Saturnus 18 enligt avtal mellan 

Trafikverket och SKL. Fastigheten ligger ovanpå Trafikverkets tidigare påbörjade ”tredje 

spår-tunnel” och projektet medförde även att tunneln kunde färdigställas.  

Hagalund - Kompletterande växlar 

Åtgärden omfattar inläggning av två nya växlar, med tillhörande inkoppling av 

signalstyrning. Åtgärden syftar till att effektivisera tillgängligheten till och från 

heltågsverkstaden inom Hagalund. Ytterligare effekter av åtgärden är att den smidigare 

tillgängligheten till heltågsverkstaden minskar störningar för andra tågrörelser inom 

Hagalund. 
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E4 Södertäljebron-Trafikplats Moraberg trimning  

Åtgärden består i att ta bort befintlig mittremsa, hårdgöra ytan, anlägga brunnar för 

dagvattenavrinning samt montera en mittbarriär. Åtgärden omfattar även förstärkning av 

vägrenarna i båda riktningar. Kö - varningssystem har monterats och driftsatts. 

Slutresultatet är en vägsträcka med 3+3 körfält.  

Sävenäs uppställningsspår koloniområdet  

Åtgärdens innebär att åtta uppställningsplatser färdigställts för 250 m långa tåg. Dessa är 

fördelade på fyra spår som kan nås oberoende av varandra samt är signalreglerade.  

Västra Stambanan Västkustbanan plattformsförlängningar  

Åtgärden innebär förlängda plattformar på sträckorna Göteborg – Alingsås och Göteborg – 

Kungsbacka. Plattformarna på sträckorna har anpassats till trafikering med långa lokaltåg, i 

de flesta fall till 225 m och i några fall till 170 m. Totalt har 21 plattformar förlängts under 

perioden 2011-2014. 

Genomfart Borås Riksväg 40  

En kombination av trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelåtgärder, trimning, gestaltning 

och miljö utifrån ett handlingsprogram som utarbetades i nära samarbete med Borås 

kommun.  

Nya basstationer för teknisk kommunikation mellan tåg och driftledningscentral  

Målsättningen är att på ett kostnadseffektivt sätt förtäta befintligt MobiSir - nät utmed 

Södra Stambanan med syftet att bibehålla en hög säkerhet i kommunikationen mellan tåg 

och driftledningscentral. Varje basstation består av en mast samt ett teknikhus. Masten 

byggs så låg som möjligt, helst inte högre än 18 meter över marknivå för att inte störa 

topografin, men tillräckligt hög för att säkerställa kommunikationen till/från tåg och 

driftledningscentral. Totalt omfattas ca 60 mil järnväg av projektet. Sträckan indelas i 

delsträckor om ca 10-15 mil.  

ARGUS, byte till mindre kostsam och mer flexibel IP-transmission  

Åtgärden är en förutsättning för utrullning av ett gemensamt landsomfattande system för 

nationell tågledning. Innan driftsättning av nationell tågledning ger åtgärden möjlighet till 

önskad avveckling av ett kostsamt X25-nät i norra regionen. Effektmålet är att bidra till att 

möjliggöra 100 procent IP transmission i de stationer som åtgärdas.  

Miljöåtgärder 

Gävle vattentäkt  

Åtgärden i Gävle genomfördes för att skydda vattentäkten och därmed säkra tillgången till 

dricksvatten för Gävles invånare. Syftet med åtgärden är att skydda vattentäkten från 

utsläpp av förorenat dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor, samt från spill av 

farliga ämnen vid olyckor. Åtgärden bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Grundvatten 

av god kvalitet samt God bebyggd miljö. 

Nockebybron vattenskydd  

Den genomförda åtgärden vid Nockebybron är en del av skyddsarbeten som genomförs för 

vattentäkten Mälaren för att kunna säkra tillgången till dricksvatten för boenden kring 

Mälaren. Syftet med åtgärden är att skydda vattentäkten Östra Mälaren från utsläpp av 

förorenat dagvatten från vägar och andra hårdgjorda ytor, samt från spill av farliga ämnen 

vid olyckor. Tidigare har förorenat dagvatten runnit ut i Mälaren orenat. Skydd av Mälaren 
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är högst prioriterat avseende vattenskydd i Stockhoms län. I detta arbete prioriteras rening 

av dagvatten från broarna. Nockebybron utgör en av dessa. Varje broåtgärd (i detta fall 

Nockebybron) motsvarar 6 procent av skyddet av vattentäkten Mälaren eller skydd av 125 

000 vattenkonsumenter.  

Björnaryds vattentäkt  

Åtgärden i Björnaryd genomfördes för att skydda vattentäkten från kontaminering från väg 

26. Vägens körbana har breddats från 8 till 9 meter och belagts med en tätare asfalt. Vägen 

har försetts med sidoräcken samt dubbel heldragen linje, för att minska risken för olyckor 

och avåkningar längs sträckan. Täta diken, ledningar och uppsamlingsdammar ingick också 

i projektet. Syftet med projektet var att förbättra skyddet av Björnaryds vattentäkt och att 

förhindra att områdets status på yt- och grundvatten försämras. Projektet har prioriterat 

åtgärder för att minska risken för olyckor på aktuell vägsträcka samt att minska risken för 

spridning av farliga ämnen till vattentäkten om en olycka skulle ske. 

Större åtgärder som slutförts under 2016 

Miljöåtgärder  

 
Åtgärdande av vandringshinder för vattenlevande djur  

Inom projektet har totalt 304 vandringshinder för vattenlevande djur åtgärdats inom 

avrinningsområdena Varjisån, Ängesån, del av Råneälven, Sävarån och Lögdeälven. 

Åtgärden har bidragit till det transportpolitiska hänsynsmålet genom uppfyllelse av det 

nationella miljökvalitetsmålet – ”Levande sjöar och vattendrag”. Projektet har bidragit till 

ökad konnektivitet i vattendrag och förbättrade habitat. En 170 mil lång vattendragssträcka 

har öppnats upp och 66 km habitat har fått förbättrad status enligt Vattendirektivet. 

Ordinarie elfiskeuppföljning har visat på ökade populationer av öring och i enstaka fall lax i 

tre av de avrinningsområden som åtgärdats. Utterspårning visar att samtliga passager 

används av flertalet djur. Det finns i dagsläget ingen beräkning av den samhällsekonomiska 

nyttan, men planer finns på att uppskatta värdet av de ekosystemtjänster som ökat i och 

med åtgärderna (t.ex. i form av ökade populationer av öring och lax).  

Vattenskydd i Ignaberga, Skåne län  

Syftet med åtgärden var att vattentäkten och vattenresursen skulle uppnå en acceptabel 

risknivå vad gäller risken för förorening från vägtrafiken. Detta möjliggjordes genom 

anläggandet av täta diken i kombination med räcken och kantstöd. Inom ramen för åtgärden 

byggdes även ett fördröjningsmagasin och en pumpstation anlades vid väg 21. 

Skyddsåtgärderna utfördes på en omkring 2,6 km lång sträcka. Åtgärden har bidragit till det 

transportpolitiska hänsynsmålet genom att Trafikverket i sin verksamhet bidrar till att 

uppfylla Generationsmålet samt miljökvalitetsmålet om "Grundvatten av god kvalitet".  

Trimning och effektivisering  

Åtgärder mot suicid och spårspring i Region syd  

I region Syd avslutades ett större stängslingsprojekt längs med järnvägen under år 2016. 

Stängslingen har skett vid tidigare, efter inventering, utpekade platser och sträckor. Syftet 

med åtgärden är att förhindra suicidförsök och spårspring enligt Trafikverkets 

halveringsmål. Åtgärden bidrar till att minska antalet skadade och dödade till följd av 

obehörigt spårbeträdande genom att stängslet hindrar personer från att vistas i 

spårområdet.  
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Häggvik, datahall  

Åtgärden omfattar etablering av en datahallsfunktion för teknisk utrustning som tidigare 

funnits hos Trafik Stockholm i Kristineberg. Åtgärder fyller även en funktion i anslutning till 

Nationellt tågledningssystem (NTL). Platsen fungerar som en A-site enligt Trafikverkets 

strategi för datahallar.  

Akuta smärre åtgärder för suicidprevention och obehöriga i spår längs det statliga 
järnvägsnätet i Stockholms län  

Åtgärden avser i första hand åtgärdande av brister som identifierats efter besiktning av 

anläggningen i bland annat Älvsjö, Årstaberg, Stuvsta, Huddinge och Upplands Väsby. De 

åtgärder som genomförts har bland annat varit stängsling och restaurering av stängsel i 

dåligt skick, skapande av barriärer, såväl runt spåren som på plattformar samt borttagande 

av sly och buskage i spårområdet. Åtgärderna innebär att trafiksäkerheten förbättras genom 

att obehörigt spårspring förhindras och en suicidpreventiv anläggning skapas. Bedömd 

teoretisk effekt av åtgärderna är total 0,012 sparade liv. Åtgärden bidrar dessutom till att 

minska förseningstiden i järnvägssystemet, då en stor del av förseningstiden är en följd av 

personpåkörningar och obehöriga i spår.  

Väg 70 Trafikplats Romberga, Uppsala län  

Ett högt trafikflöde i trafikplats Romberga har tidvis bidragit till långa köer på 

avfartsrampen och trafiksäkerheten har varit bristfällig både för trafikanter i motorfordon 

och för gående och cyklister. För att förbättra situationen i trafikplatsen har en 

cirkulationsplats byggts i den södra korsningen med väg 70 och en droppe i den norra 

korsningen med väg 70. Vidare har korsningen väg 70/väg 558 utformats som en 

cirkulationsplats. De viktigaste positiva effekterna av åtgärden bedöms vara ökad 

trafiksäkerhet samt ökad framkomlighet för fordon på ramper och på anslutande väg 558. 

Även för de oskyddade trafikanterna kommer situationen att förbättras i samband med att 

en gång- och cykelbro färdigställs i april 2017. Åtgärderna i korsningarna förväntas minska 

antalet dödade och svårt skadade med över 80 procent.  

Säkra Bangårdar  

Projektet Säkra bangårdar har pågått under flera år och har omfattat åtgärder på 

sammanlagt sju bangårdar (Borlänge, Malmö, Helsingborg, Sävenäs, Hallsberg, Gävle och 

Trelleborg). Projektets syfte har varit att, genom stängsling och kameraövervakning, göra 

rangerbangårdar säkrare för dem som arbetar på området och att hindra obehörigt 

spårbeträdande.   

E45 Lärjemotet och Agnesbergsmotet, trimningsåtgärder  

Åtgärden omfattar körfältsbreddning och åtgärder i ramper för att uppnå bättre 

trafikgenomströmning och därmed en förkortad restid för trafiken på väg E45. Åtgärden 

omfattar även gestaltningsåtgärder, bland annat enhetliga räcken och enhetlig belysning, då 

den aktuella vägsträckan, E45 infarten mot Göteborg, var och fortfarande delvis är, att anse 

som en ”ful och sliten vägmiljö”.  

Ånge Driftledningscentral ombyggnad och anpassning av ställverk  

Åtgärden omfattar en mindre ombyggnad och anpassning av ställverk (omfattar 80 

driftplatser) i syfte att bygga bort inkonsekvent beteende som uppstått vid en tidigare åtgärd 

(vid utbyggnad av Ånge trafikledningscentral beslutades att bygga bort all relä-

fjärrblockering, men ett antal brister blev kvar). Åtgärden bidrar till att minska risken för 

misstag vid manövrering vilket tar bort onödiga risker för förseningar i tågtrafiken.  
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E6 Busskörfält, Klarebergsmotet - Jordfallsmotet  

Åtgärden omfattar breddning av befintlig väg E6 mellan Klarebergsmotet i Göteborg och 

Jordfallsmotet i Kungälv, ca 7 km, för att ge utrymme för busskörfält. I åtgärden ingår även 

en cirkulationsplats vid Jordfallsmotet och en samordning med en vattenskyddsåtgärd för 

Göta älvs vattentäkt. Åtgärden har en mycket god effekt för kollektivtrafikens 

framkomlighet. Den bidrar också till ett kraftigt ökat resande med kollektivtrafik och 

förkortade restider på den aktuella sträckan. Norra infarten mot Göteborg på väg E6 är 

extremt hårt trafikbelastad med långa köer under morgon och kväll. Ett ökat resande med 

kollektivtrafik bidrar indirekt till minskade köer och därmed en minskad restid även för 

bilresenärerna.  

E10 Mertainen, breddning, mitträcke och viltstängsel  

En 7 km lång sträcka mellan Svappavaara och Mertainen har breddats och försetts med 

mitträcke samt viltstängsel. Åtgärderna genomfördes för att underlätta för trafik med tunga 

gruvtransporter på del av E10. I samband med byggnationen uppfördes även en ekodukt 

finansierad av LKAB. Åtgärden har gjort det möjligt att bibehålla en god framkomlighet på 

E10 (100 km/tim) samt bidragit till en ökad säkerhet och en minskad barriäreffekt för 

landlevande djur.  

E18 Trafikplats Stäket - Trafikplats Bro Belysning  

Väg E18 på sträckan Bro-Stäket utgörs av motorväg med betydande trafik 33 000-46 000 

fordon/dygn ÅDT37. För att höja trafiksäkerheten och komforten vid resande i mörker har 

sträckan försetts med belysning, vilket tidigare saknats. Installationen av belysning innebär 

ökad trafiksäkerhet under den mörka delen av dygnet. Belysningen medför även en ökad 

komfort för trafikanterna.  

Kalix-Lappbäck mitträcke och viltstängsel  

En 12 km lång sträcka mellan Kalix och Lappbäcken har försetts med mitträcke, bullerskydd 

samt viltstängsel. Åtgärden har gjort det möjligt att bibehålla en god framkomlighet på E4 

(100 km/tim) samt bidragit till en ökad säkerhet. Åtgärden har en beräknad NNK på 0,7. 

Kostnader för bullerskydd har tillkommit, jämfört med projektets ursprungliga kostnad. 

Åtgärden har en totalkostnad som överstiger kostnadsgränsen för åtgärder inom de olika 

åtgärdsområdena. Trafikverket har vidtagit särskilda styråtgärder för att detta inte ska 

upprepas.  

E6 vid Rebbelberga trafikplats  

Trafikplatsen har byggts om med två nya broar och en tvåfilig överliggande 

cirkulationsplats. Avsikten var att skapa en ökad kapacitet och tillgänglighet samt förbättrad 

trafiksäkerhet. Trafikplatsen har tidigare haft stora kapacitetsproblem, särskilt på 

eftermiddagen har det bildats köer ut på motorvägen, med allvarliga olyckstillbud som följd, 

samt långa köer på väg 113 som bland annat drabbat kollektivtrafiken (tre regionbusslinjer). 

I de utredningar som föregått beslutet om åtgärd har trafiksimuleringar gjort för att 

utvärdera olika tänkbara åtgärder. Simuleringarna visade på stora effekter i form av kortare 

köer och kortare genomsnittlig fördröjning. 

 

 

                                                           
37 ÅDT - Årsdygnstrafik 
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