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Inledning
Resor och transporter är en viktig del av ett fungerande samhälle. Välutvecklade, hållbara, energi– och kostnadseffektiva transportsystem är
en förutsättning för medborgarnas välbefinnande samt för handelns och
industrins tillväxt, och därmed för samhällets utveckling i stort. Stora
delar av infrastrukturen i våra storstadsregioner (Stockholm, Göteborg och
Malmö) byggdes för mer än 30 år sedan, har nått kapacitetstaket och kräver
ökade reinvesteringar. Det har därför påbörjats såväl stora som mindre investerings– , reinvestering och underhållsåtgärder som kommer att fortgå
under lång tid. Infrastrukturen är sårbar och även mindre ingrepp påverkar
tillgängligheten. Ökad trängsel och överbelastning ger en påtaglig risk för
störningar och negativa miljöeffekter.
En väl fungerande trafikledning är ett mycket viktigt bidrag till att hantera
situationer med trängsel, köer, störningar, överbelastning och besvärliga
väderförhållanden. Den har också en viktig roll för att förbättra miljö och
trafiksäkerhet. En framtida trafikledning måste samarbeta aktivt och trafikslagsövergripande med olika intressenter i planeringsskeden för att förebygga trafikproblem. Lika viktigt är det att samarbeta operativt så att insatser
koordineras för att få trafiken att flyta och snabbt avhjälpa störningar.
Strategin beskriver inriktningen och ska utgöra grunden för styrning så att
målet för trafikledning kan nås, och därmed tillgängligheten för resenärer
och näringsliv förbättras. Strategin omfattar såväl trafikslagsövergripande
trafikledning som trafikledning för väg respektive järnväg. Med trafikledning menas generellt operativa arbetsuppgifter för att övervaka, leda,
styra, upprätthålla störningsfri väg- och järnväg samt informera om trafik.
På järnväg omfattar trafikledningsprocessen även planerande funktioner som
tågplan, fördelning av tåglägen, daglig plan samt styrmedel för ett effektivt
kapacitetsutnyttjande. Strategin riktar sig även mot arbetsuppgifter som
berör planering av olika investerings– och underhållsåtgärder som påverkar
framkomlighet där samspel sker med Trafikverkets processer Samla in och
planera, Påverka användning, Underhålla, Investera samt Trafikleda och
Trafikinformera G. Strategin har ett 10-års perspektiv.
Under arbetets gång har behovet av mindre åtgärder i infrastrukturen
diskuterats exempelvis infartsparkeringar, kollektivtrafikkörfält och nya
signalsystem. Denna typ av åtgärder är väldigt viktiga för att öka tillgängligheten i transportsystemet men ingår inte i trafikledningen. Däremot kommer
strategin att peka på vikten av en god dialog mellan trafikledning och infrastrukturplanering.
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Uppmärksammade behov som påverkar
utvecklingen inom trafikledning
KOLLEKTIVTRAFIKEN BEHÖVER UTÖKAS
Storstadsregionerna är hårt drabbade av trängsel. Trots stora investeringar
kommer de att vara hårt belastade och ha fler flaskhalsar i framtiden än i dag,
på både vägar och järnvägar. Det behövs betydande insatser för en utökad
kollektivtrafik. Ett fungerande kollektivtrafikalternativ skapar större valfrihet för pendlare och större förutsättningar för en långsiktigt hållbar
transportförsörjning i enlighet med de övergripande transportpolitiska
målen.
OLIKA TRAFIKSLAG BEHÖVER KOMBINERAS
Det ska vara enkelt att använda transportsystemets samlade kapacitet för
hela resan. Kombination av gång–, cykel– och bilpendling till kollektivtrafiken både vad gäller väg och järnväg skapar möjligheter att minska trängseln.
På vissa platser och under vissa tidsperioder behöver gående, cyklister och
kollektivtrafik ges företräde framför biltrafik och godstransporter.
INFORMATIONEN BEHÖVER UTÖKAS OCH KVALITETSSÄKRAS
Godstransportörer och trafikanter har behov av trafikslagsövergripande
information i realtid. Detta behov är särskilt stort vid störningar, dåligt
väglag och vägarbeten samt när de som reser kollektivt behöver göra resor
som avviker från de dagliga rutinerna. För att underlätta för pendlare och
resenärer ska trafikinformationstjänster som svarar mot behoven i störda
lägen erbjudas. Trafikverkets roll då det gäller trafikinformationstjänster
ska utgå ifrån den beslutade trafikinformationsstrategin.
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AKTIV TRAFIKSLAGSÖVERGRIPANDE TRAFIKLEDNING BEHÖVS
Trängsel innebär en kostnad för samhället som en följd av fördröjningar och
upphinnandeolyckor. Dessutom ger trängsel upphov till effekter på miljön,
framförallt i vägtrafiken. Utsläpp av koldioxid, kväveoxider och partiklar
innebär miljö– och hälsoeffekter samt en samhällskostnad som kan härledas
till hur, när och var vi reser. Samtidigt finns möjligheter att minska samhällskostnaderna genom att se till att godstransporter inklusive farligt gods och
arbetspendling sker utan incidenter och förseningar.
Det behövs tekniska lösningar och olika typer av trimningsåtgärder som
kombineras med åtgärder för att styra användande av transportsystemet.
En framtida trafikledning måste ha förutsättningar att aktivt mildra framkomlighetsproblem och vägleda trafikanter och resenärer att resa på sådana
tider och välja sådana transportalternativ som bäst gynnar resenärerna ur ett
samhälls–, säkerhets–, miljö– och framkomlighetsperspektiv
En framgångsfaktor för aktiv1 trafikledning är samverkan och koordinering
bland annat inom störningshantering mellan Trafikverket och andra aktörer.
FÖRBÄTTRAD CITYLOGISTIK FÖR DAGLIGA LEVERANSER
De senaste 20 åren har trenden varit att paket och gods levereras i mindre
och mindre sändningsstorlekar, genom att mindre kvantiteter beställs oftare.
Tillgänglighet till ett transportsystem med hög service och god kvalitet anses
vara en viktig faktor för framgångsrik detaljhandel. Arbete med exempelvis
terminallokalisering, styrmedel och leveranstider för gods kan bidra till en
levande innerstad
EN FRAMSYNT STADSPLANERING BEHÖVS
I stadsplaneringen finns det ökat behov av att beakta hur ett framtida transportsystem ska vara utformat med hänsyn till alla trafikslag och de miljöeffekter transporterna ger upphov till. Utformningen av staden påverkar
transportmönster och hur en framtida trafikledning behöver vara beskaffad.
ROBUSTHETEN I INFRASTRUKTUREN BEHÖVER STÄRKAS
Det finns ett stort behov av investering och reinvestering i infrastrukturen
både vad gäller väg och järnväg men även på anläggningssidan med exempelvis växlar och signalsystem. Kapacitetstillskottet kommer inte att öka i
samma takt som efterfrågan och det ökande behovet av underhållsåtgärder
kommer att ställa stora krav på ökat systematiskt samarbete mellan underhåll och en mer aktiv trafikledning.

1

En aktiv trafikledning innefattar planeringsprocessen, intern och extern samverkan, aktivt sökande efter
information om planerade händelser och aktuell trafiksituation, kontinuerligt arbete med kunskapsinhämtning
och kompetenshöjning samt proaktiva arbetssätt vad gäller att leda trafik, t.ex. genom att rekommendera
andra färdvägar eller färdsätt.
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Utgångspunkter från Strategisk plan
Trafikverkets strategiska inriktning är en viktig grund för trafikledning.
Trafikledningsstrategin riktas i huvudsak mot utmaningen Väl fungerande
resor och transporter i storstadsregionerna men berör även andra utmaningar. Under utmaningarna nedan nämns bara sådana strategiska mål där
kopplingen till trafikledning är uppenbar.
Trafikverkets strategi för trafikinformation (TDOK 2011:336) är ett kompletterande och styrande dokument för trafikledningsstrategin
Utmaning 1: Ett energieffektivt transportsystem
•

Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till att regeringens mål
om koldioxidutsläpp i transportsektorn nås.

•

Trafikverkets insatser ska ge väsentliga bidrag till att energianvändningen i transportsektorn minskar.

Utmaning 2: Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna
•

Trängseln i storstadsregionerna ska minska.

•

Kollektivtrafikens kapacitet och marknadsandel i storstadsregionerna
ska öka.

•

Cykel- och gångtrafiken i storstäderna ska öka och vara säkrare.

Utmaning 3: Effektiva transportkedjor för näringslivet
•

Tillgängligheten och tillförlitligheten för långväga godstransporter i
det strategiska nätet ska öka.

Utmaning 4: Robust och tillförlitlig infrastruktur
•

Infrastrukturen ska bättre klara höga påfrestningar orsakade av oväntade
händelser.

•

Infrastrukturen ska vara framkomlig enligt definierade
leveranskvaliteter.

•

Informationen vid störningar ska vara mer användbar, tillförlitlig och
tillgänglig.

Utmaning 5: Mer nytta för pengarna
•

Planeringen är effektivare samt samordnad och trafikslagsövergripande.

•

Den interna verksamheten är effektivare.

Utmaning 6: Trafikverket – en modern myndighet
•
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Kunderna är nöjda med Trafikverkets leveranser (tjänster).

Mål för trafikledning i storstad
Trafikverkets mål för trafikledning i storstad är att ”Utifrån resenärers och
trafikanters behov bidrar trafikledning till en förväntad framkomlig,
säker och hållbar transport genom effektiva åtgärder”.
Detta innebär att trafikledningen ska bidra till att trafiken fungerar enligt
målen för tillgänglighet genom att
•

underlätta för trafikanter och resenärer att välja lämpligaste färdsätt (vad)

•

leda trafiken dit vi vill ha den vid rätt tillfällen (var och när)

•

systematiskt planera, informera, leda, styra, hantera störningar, följa upp,
förbättra och trimma (hur).

Strategier
Övergripande principer
För att nå målet för trafikledning ska Trafikverket systematiskt:
•

tillämpa lösningar inom trafikledning som ger positiva samhällsekonomiska effekter genom att använda fyrstegsprincipen

•

verka för samverkan och nå samsyn med kollektivtrafikmyndigheter,
kommuner och tågoperatörer om lösningar som beaktar hela resan
och systemperspektivet avvägt mot kostnad och nytta

•

arbeta förebyggande för att minska framkomlighetsproblem på både
väg och järnväg

•

skapa förutsättningar för definierade tjänster som ger trafikanten och
resenären underlag för beslut om transporter och resor och gör transporten eller resan förutsägbar och som styr verksamheten mot tydliga
mål för leveranser

•

främja en fungerande kollektivtrafik och cykeltrafik, var för sig och i
kombination

•

främja säkra och hållbara resor och transporter för personer och gods

•

prioritera åtgärder på utpekade pendlings– och godstransportstråk samt
viktiga bytes– och omlastningspunkter

•

skapa möjligheter för att kunna omfördela vägtrafik samt mer aktivt
styra trafik på järnväg för mer effektivt nyttjande av transportsystemet.
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Strategiska områden
FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHET GENOM SAMARBETE
Problemen inom tillgänglighet skär över Trafikverkets utmaningar: ett energieffektivt transportsystem, väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna, robust och tillförlitlig infrastruktur, mer nytta för pengarna och
Trafikverket – en modern myndighet. Samarbete och helhetsperspektiv är
helt avgörande för en hållbar utveckling och ökad kundnytta och för att
effektivisera transportsystemet.
Önskat läge:
Trafikverket har ett planmässigt strategiskt, taktiskt och operativt samarbete
med relevanta aktörer kring åtgärder för trafikledning.
Samarbetet bidrar till att lösa framkomlighetsproblem på ett sätt som ger
nytta för både samhället, resenärer och trafikanterna.
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Detta uppnås genom följande arbetssätt:
•

Trafikverket ska verka för samsyn och samordning mellan de kommunala,
regionala och nationella nivåerna om vilka problem som ska prioriteras
utifrån perspektivet hela resan. För att motverka suboptimala lösningar
ska uppkomna brister belysas ur ett helhetsperspektiv och det måste
finnas acceptans för att det inte finns en åtgärd som löser alla problem.

•

Trafikverket ska vara en efterfrågad aktör i en målstyrd regionalt anpassad samverkan med bland annat kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och regioner. Genom denna samverkan ska vi verka för prioritering
av trafikledningsåtgärder som främjar såväl den trafikslagsövergripande
tanken som tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljöhänsyn både kort–
och långsiktigt.

•

Trafikverket ska i planerings– och åtgärdsskeden utgå från såväl uppdragsgivare som kunder och samarbetspartner för att ta till vara och
utveckla goda idéer och systematiskt analysera, planera och prioritera
för trafikledningsåtgärder. Målsättningen ska vara att nå tillgänglighets–,
säkerhets– och miljömål sett ur ett stråkperspektiv och perspektivet
”hela resan” avvägt mot nytta och behov.

•

Planeringscykeln ska systematiskt rulla i tre– till fyraårsplaner med
återkoppling från den operativa verksamheten till taktisk och strategisk
nivå. Den operativa trafikledningen ska bidra systematiskt med kunskap
om trafikproblem, behov av trimning och krav på tekniska anläggningar.
Planeringen ska sammantaget ge en kontinuerlig helhetsbild som beaktar
både samhälls– och trafikantperspektivet utifrån kostnad och nytta.

•

Trafikverket ska ha avtalade samarbeten med gemensamma mål för
samordnade rutiner, ansvarsfördelning, informationsutbyte och ITanvändning med blåljusmyndigheter, kommuner, entreprenörer, tågoperatörer, kollektivtrafikaktörer, godstransportörer och medier. Syftet
är att minska trafikproblem i samband med planerade händelser och
åtgärder inom drift och underhåll som kan komma att leda till störningar
i framkomlighet.
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TRAFIKLEDNING SKA VARA AKTIV OCH TRAFIKSLAGSÖVERGRIPANDE
I begreppet trafikledning ingår det operativa arbetet med att leda och styra
trafik på järnväg och väg. Det ska ske på ett sätt som ger en hög tillgänglighet
för våra kunder samt god trafiksäkerhet och gör att miljöpåverkan minimeras. Trafikinformation är en viktig del i trafikledningsverksamheten. Förutom att hålla kunderna informerade om situationen påverkar trafikinformationen även deras beteende i transportsystemet, och den är därmed av stor
betydelse för en effektiv trafikledning.
Önskat läge:
Trafikledningen har en bra överblick över det aktuella trafikläget samt möjligheter att bedöma hur situationen kommer att se ut på kort sikt. Trafikledningen är proaktiv, agerar utifrån hela trafiksystemets perspektiv, är
förberedd på planerade och oplanerade händelser och leder trafiken aktivt
med ett bra beslutsunderlag.
Detta uppnås genom följande arbetssätt:
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•

Trafikledningen ska ha beslutsunderlag om planerat, förväntat och
aktuellt läge som ger förutsättningar för att leda trafiken effektivt och ge
tillförlitlig information till kunderna. Detta gäller både i ett normalläge
och i en störd situation. Genom god övervakning, framför allt på särskilt
viktiga platser, ska trafikledningen kunna informera, rekommendera
alternativ samt ge goda prognoser för bättre framkomlighet.

•

Trafikverket ska genom aktiv dialog mellan järnvägsföretag, kollektivtrafikmyndigheter och trafikledning verka för jämnare medelhastighet
på järnväg. Jämnare medelhastigheter förbättrar framkomligheten och
minskar miljöproblemen vid trängsel i vägtrafiken

•

Trafikverket ska situationsanpassat styra och leda trafiken aktivt och
effektivt för att förbättra tillgänglighet, säkerhet och miljö. Detta gäller
särskilt i samband med större evenemang där vägtrafik påverkas men
även järnväg vid speciella väderförhållanden och större störningar.
Intelligenta transportsystem ska användas där vi kan påvisa god samhällsekonomisk lönsamhet och bra effekter.

•

Trafikverket ska ha tydliga mål för leveranser och servicenivåer, som är
anpassade till behoven för olika transportupplägg och olika delar av infrastrukturen. Målen ska mätas, följas upp och hanteras genom rutiner för
ständiga förbättringar. Målen ska vara kända och beaktade i planeringsskedet. Se vidare i avsnittet om samarbetsformer.

•

Den operativa trafikledningen ska ha en systematisk avstämning med
underhåll avseende analys, avvikelser och åtgärder av tillstånden för
anläggningar på både väg och järnväg. Detta för att få bred information
och underlag till ständiga förbättringar som leder till robusta
anläggningar.

•

Trafikverket ska verka för och stimulera användningen av olika lösningar
som är anpassade särskilt för att prioritera kollektivtrafik, gående och
cyklister vid lämpliga tider och platser. På detta sätt stimuleras användningen av dessa färdsätt i stället för bil.

STÖRNINGSHANTERING SKA FÅ TRAFIKEN FLYTA
I takt med ökad trängsel i kombination med behov av underhållsåtgärder blir
trafiksystemet störningskänsligt, risken för incidenter ökar och återställningstiderna blir långa. Dessa ger påtagliga framkomlighetsproblem. En framtida
trafikledning ska arbeta förebyggande i planeringsskeden, informera och
snabbare undanröja akuta incidenter. För att få en helhetsbild ska samordning ske med reinvesterings och investeringsprojekt som påverkar framkomligheten. Detta för att hindra uppkomsten av störningar, mildra konsekvenserna och att informera trafikanter och godstransportörer så att dessa
kan göra kloka val av tid för resan eller transporten och av trafikslag.
Önskat läge:
Genom störningshantering minskar fördröjningar och konsekvenser av inträffade störningar. Framkomligheten återställs snabbt och trafikanten eller
godstransportören har beslutsunderlag för att påverka sin transport och
planerade rutt. Trafikslagsövergripande trafikledning med effektiv störningshantering har en tydlig plats vid krishantering.
Detta uppnås genom följande arbetssätt:
•

Trafikledningen ansvarar för att förebyggande bedöma konsekvenser
av olika trafikhändelser på störningskritiska platser. Bedömningarna
omsätts i fördefinierade störningsplaner, omledningsnät och åtgärdsplaner. Detta görs tillsammans med relevanta aktörer.

•

”Röjningsaktörer” finns i stor omfattning på störningskritiska sträckor
(trafikslagsövergripande), vilket möjliggör snabba inställelse– och
åtgärdstider. Utvecklingen av och satsningen på koncept för transportvakt och transportassistans2 ökar.

•

Utsedda röjningsledare (olycksplatsansvarig) finns, med ansvar och
mandat för samordning av alla åtgärder på en olycksplats såväl under
röjningen som efter att incidenthanteringen avslutats.

•

Trafikverket ska, i dialog med kollektivtrafikmyndigheter, kommuner,
tågoperatörer och entreprenörer inom underhåll, anpassa underhåll,
reinvestering och investering. Gemensam helhetsbild mildrar framkomlighetsproblem och minskar risken för incidenter .

•

Det ska finnas gemensamma rutiner för underhåll, röjningsledare och
trafikledningscentral (DLC och TLC) för effektivt informationsutbyte
vid både planerade och oplanerade störningar. Detta ingår som en del i
krisorganisationen och syftet är att alla ska få en helhetsbild över trafiksituationen och ett bra beslutsunderlag.

•

Trafikledningen arbetar snabbt, tillsammans med relevanta aktörer, med
röjning vid incidenter och felavhjälpning. Snabb systematisk återföring
kring orsak och samband ska ske kopplat till ständiga förbättringar och
nyckeltal för uppföljning.

2

transportvakt & transportassistans kan liknas vid vägvakt respektive VägAssistans – som avser även motsvarande för kollektivtrafik/järnväg
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TJÄNSTE- OCH TEKNIKUTVECKLING FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET
Teknikutvecklingen går ständigt framåt och med den ökar möjligheterna till
nya tjänster för trafikanter, säkrare resor och transporter samt ett mer
effektivt och miljövänligt nyttjande av transportsystemet. Det finns stor
utvecklingspotential för tjänster och teknik för resor och transporter.
Trafikverket ska inte på egen hand utveckla dessa tjänster men ge förutsättningar för andra aktörer att utveckla marknadsmässiga tjänster. Som kreativ
samhällsutvecklare är det viktigt att Trafikverket ständigt håller sig uppdaterat inom området och tänker med öppet sinne i nya banor för att förbättra tillgängligheten och tillgången till stadens alla funktioner.
Önskat läge:
Trafikverket har en klar inriktning för vilka tjänster som resenärer och
näringsliv bör erbjudas inom trafikledning i storstäderna och medverkar
aktivt till detta. Medkunskap om och användande av nya tjänster ökas framkomligheten och tillgängligheten till stadens alla funktioner.
Trafikverket bidrar till att trafikanter och resenärer erbjuds moderna tjänster
som möjliggör bästa möjliga framkomlighet samt val av rutt och trafikslag,
för en smidig, grön och trygg transport.
Detta uppnås genom följande arbetssätt:
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•

Omvärldsbevakning av befintliga tjänster används för att öka kunskapsbasen om marknadens tjänsteutbud och tillgången till modern beprövad
teknik med dokumenterad nytta för trafikledningsområdet.

•

Systematiskt arbete med marknadsaktörer och samarbetsparter för
tjänsteutveckling gör det möjligt för resenärer, trafikanter och gods att
röra sig i trafiksystemet på rätt plats vid rätt tillfälle och därmed bättre
utnyttja kapaciteten i trafiksystemen.

•

Trafikverket ska långsiktigt och målmedvetet samla in realtidsdata.
Detta kan ske med hjälp av nya och befintliga datakällor t.ex. fordon,
betalsystem och trafikledningsanläggningar. Verktyg för bättre helhetssyn över transportnätet ger kunden möjlighet till aktiva val och ger
förutsättningar för en aktiv trafikledning.

•

Trafikverket ska använda modern och robust teknik. Livscykeltänkande
ska tillämpas i samband med anskaffning och förvaltning.

•

Trafikverket ska samverka med andra aktörer om utveckling av
- teknik som ger bästa möjliga förutsättningar att utveckla hjälpmedel
för minskad trängsel
- så kallade samverkande system (Cooperative Systems) för smidiga, 		
gröna och trygga transporter
- tjänster där miljöpåverkan är det som avgör resrutt och resealternativ med målet att utsläpp av koldioxid och användningen
av energi i transportsystemet ska minska
- sammodala tjänster inom godshantering.

•

Trafikverket ska verka för bättre kapacitetsutnyttjande genom användande av avgiftssystem som styr väg– och järnvägstrafik på ett
effektivt sätt till exempel dynamiska ban– och vägavgifter. Dessutom
ska Trafikverket verka för ökat kapacitetsutnyttjande på järnväg genom
successiv kapacitetstilldelning.

KOMPETENS OCH RESURSER
En mer aktiv trafikledning ställer allt större krav på de som arbetar med området och deras arbetsmiljö. Det är viktigt att ständigt arbeta med kompetensutveckling och samordning inom alla berörda delar av Trafikverkets verksamhet. En förutsättning för att få kontinuitet i verksamheten och för att
medarbetarna ska vara trygga i sina yrkesroller är att personalens kunskap
och kompetens matchar den önskade inriktningen på den verksamhet
Trafikverket ska bedriva.
Önskat läge:
Trafikverket har kompetens, utbildning och resurser inom trafikledning för
att tänka trafikslagsövergripande med tillgänglighet i fokus.
Detta uppnås genom följande arbetssätt:
•

Det ska finnas en klar inriktning på mål inom trafikledningsområdet,
vilket bland annat innebär översyn av uppgifter, kompetenser, rekrytering och arbetssituation i trafik– och driftledningscentraler.

•

Tillgänglighetsaspekterna ska beaktas, tillsammans med miljö och
säkerhet, vid planering och upphandling av underhåll och nybyggnad
Före byggstart ska en trafikanalys genomföras.

•

Utveckla trafikmodeller och analysverktyg med för bättre helhetssyn
av tillgänglighet och prognostiseringsmöjlighet.

•

Den operativa trafikledningen ska dels ha tillgång till trafikteknisk
kompetens för arbete med prognosverktyg och simuleringar av trafiksituationen, dels ha egen kunskap för att kunna leda trafiken enligt framtagna planer. Detta är ett led i en framtida operativ analysfunktion som
aktivt samordnar, styr och informerar i samband med olika störningar
och trafiksituationer.

•

Planerare, upphandlare, projektledare, trafikledare och driftledare ska
planmässigt få kompetensutveckling för att säkerställa att planerade
störningar i trafiksystemet sker på ett sätt som beaktar kraven på tillgänglighet och miljö.

•

Såväl intern som extern kompetensutveckling ska stödjas för bättre
vidareutbildning inom trafikledning.

•

Resursbehoven behöver ses över för att möta krav på ökande trafikledning dygnet runt. Underhållsbehovet på infrastrukturen ställer nya
krav på mer effektivt nyttjande av transportsystemet och mer aktiv
trafikledning.
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Uppföljning av strategierna
Ordinarie verksamhetsstyrning och ledningsfunktionen inom respektive berört verksamhetsområde och centrala funktion har ansvar för att genomföra
strategin. Verksamhetsområde Samhälle har ansvar för att följa upp strategin.
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www.trafikverket.se
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