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Trafikverkets
strategiska utmaningar
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Vi är samhällsutvecklare som varje dag  
utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. 
Vi gör det i samverkan med andra aktörer 
för att underlätta livet i hela Sverige.

Vår verksamhetsidé:
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En tydlig inriktning för framtiden
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Så lyder  
Trafikverkets vision, som är ledstjärnan i vårt långsiktiga 
arbete för att nå de transportpolitiska målen. Vi har en viktig 
uppgift som samhällsutvecklare och vi planerar för helheten i 
ett samlat transportsystem. 

Vi har lagt fast vår färdriktning för de närmaste tio åren i  
Trafikverkets strategiska utmaningar 2012–2021. Där  
konstaterar vi att vi inte kan åstadkomma alla förändringar 
själva, utan en förutsättning är en bra dialog med våra kunder 
och samarbetspartner. Vi måste förstå alla som reser, trans-
porterar och planerar sina resor och transporter för att kunna 
planera infrastrukturen och utföra rätt åtgärder. 

Vi har identifierat kritiska områden – strategiska utmaningar 
– där vi ser ett gap mellan det önskvärda tillståndet och den 
förväntade utvecklingen. Inom varje utmaning finns  
strategiska mål och strategier som är underlag för vad vi 
måste prioritera i det kortare perspektivet. I den här  
broschyren sammanfattar vi Trafikverkets inriktning.

Jag är övertygad om att flera resultat under  
de kommande åren kommer att visa att  
Trafikverket är på rätt väg i sitt arbete.  
Trafikverket gör skillnad.

Gunnar MalM
Generaldirektör
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Ett energieffektivt  
transportsystem
En av de största utmaningarna vi står inför 
är att anpassa transportsystemet till fram-
tidens situation med begränsade och delvis 
osäkra energitillgångar och med krav på att 
utsläppen av koldioxid och andra klimat-
påverkande ämnen måste sänkas radikalt. 
Om vi ska uppnå ett energieffektivt trans-
portsystem som samtidigt ger god tillgäng-
lighet krävs helt nya lösningar. Samtidigt 
måste alla möjligheter att effektivisera inom 
ramen för nuvarande system tas till vara. 
Personresorna står för den största andelen 
av energiförbrukningen, men den största 
ökningen står godstransporterna för. Det 
finns stor potential att utveckla energief-
fektiva transportlösningar. Stor potential 
att minska energianvändningen finns också 
inom byggande, drift och underhåll av 
infrastrukturen. 
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Strategiska mål

Trafikverkets insatser ska ge  
väsentliga bidrag till uppfyllelse 
av riksdagens beslutade mål om  
koldioxidutsläpp i den icke-
handlande sektorn, samt till 
uppfyllelse av målet  
10 procent förnyelsebart bränsle 
i transportsektorn.

Trafikverkets insatser ska ge 
väsentliga bidrag till att energi-
användningen i transport- 
sektorn minskar.

Strategi

Trafikverket har inriktningen att energieffektivisera såväl 
väg- och banhållningen som vår övriga verksamhet. Det inne-
bär exempelvis att vi ska inkludera energianvändning i funk-
tionskraven vid upphandlingar och minska användningen av 
el i järnvägssystemet och i övriga elanläggningar. Trafikverket 
ska också verka för ökad hastighetsefterlevnad, särskilt för 
tunga fordon.

Trafikverket ska göra det lättare att välja energieffektiva och 
klimatsmarta transportlösningar genom att förbättra för 
kollektiv-, cykel- och gångtrafik. Vi ska även möjliggöra ökad 
lastkapacitet genom bärighetsåtgärder på vägar och järnvägar 
och stimulera utvecklingen av energieffektiva och säkra väg- 
och järnvägsfordon.

Klimatfrågan ska vara en viktig utgångspunkt i planeringen 
av transportsystemet. Trafikverket kommer också att stödja 
kommuner och regioner i arbetet med en transportsnål 
bebyggelseplanering. 
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Väl fungerande  
resor och transporter  
i storstadsregionerna
Storstäderna fortsätter växa och är viktiga 
motorer för utvecklingen i hela landet. 
Avgörande för en hållbar utveckling är en 
klok utformning av transportsystemet i 
kombination med genomtänkt bebyggelse-
struktur och lokaliseringsmönster. Energi-
effektiva storstadsregioner är också en 
viktig förutsättning för att nå klimatmålen.

I dag finns det brister i tillgängligheten för 
medborgare och näringsliv i storstadsregio-
nerna. Trängsel i transportsystemet skapar 
långa restider men också en dålig miljö. Det 
är en stor utmaning att utveckla städerna så 
att resor och transporter fungerar väl, 
samtidigt som stadsmiljön ska bli mer 
attraktiv.
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Strategiska mål

Trängseln i storstadsregionerna 
ska minska.

Kollektivtrafikens kapacitet och 
förutsättningar i storstads- 
regionerna ska öka, uttryckt 
som andel av resandet.

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

Strategi

Trafikverket ska bidra till att infrastrukturen används bättre 
och att trängseln minskar genom effektiva trimningsåtgärder, 
förbättrad trafikledning för väg- och järnvägstrafik samt 
genom att ha god beredskap för att hantera störningar vid 
incidenter. Vi ska också utveckla prissättning och kapacitets-
tilldelning i järnvägssystemet och verka för effektiva avgifts-
system inom vägtrafiken.  

Trafikverket ska bidra till bättre kapacitet och tillförlitlighet 
i storstadsregionernas kollektivtrafik. Underhållet i järnvägs-
systemet ska förbättras liksom framkomligheten för bussar 
och taxi. Bytespunkter ska bli mer attraktiva, säkra och till-
gängliga för alla. Trafikinformationen ska bli mer tillförlitlig, 
särskilt vid störningar.

Trafikverket ska underlätta för människor att gå och cykla 
säkert genom att utveckla sammanhållna gång- och cykelväg-
nät i samverkan med kommuner och regioner. Vi ska också 
förbättra underhållet av gång- och cykelvägarna. 

Storstadsutmaningen ställer stora krav på att vi deltar i dia-
logen om stads- och regionutveckling och integrerar trans-
portfrågor inklusive frågan om markbehov för infrastruktur i 
samhällsplaneringen.
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Effektiva transportkedjor 
för näringslivet
För näringslivets konkurrenskraft krävs väl 
fungerande godstransporter i ett robust  
infrastrukturnät med ett tillhörande regel-
verk som är harmoniserat och ändamåls- 
enligt. Godstransporter är i högsta grad 
internationella, vilket innebär att väl fung-
erande internationella kopplingar är viktiga. 

Besöksnäringen utvecklas kraftigt och är 
beroende av att det finns goda och hållbara 
resmöjligheter till turistdestinationer.
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Strategiska mål

Tillgängligheten och tillför- 
litligheten för långväga gods-
transporter i det strategiska 
nätet ska öka.

Trafikverkets insatser ska bidra 
till att resor och transporter 
för turist- och besöksnäringen 
blir mer attraktiva och mer 
miljöanpassade.

Strategi

Trafikverket ska särskilt förbättra kapaciteten i det strategiska 
nätet för långväga gods genom att hålla hög kvalitet på drift 
och underhåll samt genom effektiva trimningsåtgärder för 
att ta bort flaskhalsar. Vi ska också säkra de viktigaste anslut-
ningarna till det strategiska nätet, inklusive centrala noder 
och internationella kopplingspunkter, så att transporterna 
fungerar från dörr till dörr.

Trafikverket ska skapa förutsättningar för ett samordnat, 
sammodalt* och hållbart godstransportsystem genom att 
verka för harmoniserade regelverk och borttagna barriärer, 
såväl nationella som internationella. Vi ska också stimulera 
utvecklingen av de godskorridorer i Europa som är viktiga för 
Sverige.

Trafikverket ska bidra till att det utvecklas bättre resmöjlig-
heter till större turistdestinationer genom att infrastruktur- 
åtgärder samordnas med trafikeringen till och inom dessa  
destinationer. Skyltningen och vägvisningen ska vidare-
utvecklas. Vi ska också i vår samverkan med regioner och nä-
ringslivet hitta hållbara lösningar för flygplatsers lokalisering, 
utbud och anslutande kollektivtrafik.

* Sammodalitet avser en effektiv användning av transportmedel som fungerar i 
kedja eller enskilt.
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robust och tillförlitlig 
infrastruktur 
En robust och tillförlitlig infrastruktur är 
grunden för att transportsystemet ska kun-
na fylla behovet av effektiva transporter på 
ett säkert, energieffektivt och miljömässigt 
hållbart sätt. Det kräver att infrastrukturen 
samverkar med fordonen och styrningen av 
trafiken.  Infrastrukturen ska på ett bra sätt 
klara både väntade och oväntade händelser. 
Detta kräver bland annat ett effektivt och 
strukturerat förebyggande och avhjälpande 
underhåll.
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Strategiska mål

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. 

Robust infrastruktur ska bidra 
till att huvuddelen av regering-
ens etappmål för trafiksäkerhet 
nås.

Strategi

Trafikverket ska säkerställa tillförlitligheten och minska sår-
barheten i infrastrukturen genom att optimera förebyggande 
underhåll så att funktionen säkerställs. Dessutom ska vi mini-
mera konsekvenserna av störningar genom att dels ha en plan 
för omledning, dels kunna återställa funktionen snabbare.

Trafikverket ska säkra infrastrukturens robusthet genom 
att denna anpassas för att klara ett förändrat klimat på sikt. 
Vidare ska infrastrukturen utformas så att den tillsammans 
med fordon och människor utgör ett säkert transportsystem. 
Den ska också utformas i samklang med omgivande landskap 
och bebyggelse.

Trafikverket ska förbättra trafikinformationen vid störningar 
genom att ge bättre prognoser om störningarnas varaktighet 
och effekter. I samverkan med andra aktörer ska vi ge tillför-
litlig information om möjliga alternativ.
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Mer nytta för pengarna
Ökad effektivitet i verksamheten ger oss 
bättre förutsättningar att klara våra verk-
samhetsmål och att fördela resurser till 
områden där de ger störst samhällsnytta. 
Trafikverkets ansvar för den långsiktiga 
planeringen för de fyra trafikslagen ger oss 
goda förutsättningar att hitta de bästa  
lösningarna i ett samhällsperspektiv.  
Trafikverket är en stor beställare och  
sättet vi agerar på har mycket stor betydelse 
för produktivitet och innovationskraft i 
branschen.
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Strategiska mål

Planeringen är effektivare  
samt samordnad och 
trafikslagsövergripande.

Den interna verksamheten är 
effektivare.

Trafikverket ska bidra till ökad  
produktivitet i anläggnings- 
branschen.

Strategi 

Vi ska använda fyrstegsprincipen* som utgångspunkt i  
planeringen och pröva lösningar inom samtliga trafikslag. 
Samhällsekonomiska bedömningar ska ligga till grund för  
valen, och livscykelperspektivet ska beaktas när det gäller 
såväl nyttor och kostnader som klimatpåverkan och annan 
miljöpåverkan. Transportplaneringen ska vara samordnad 
med övrig samhällsplanering.

Trafikverket ska arbeta kostnadseffektivt och resultatoriente-
rat samt ha god kontroll över den interna verksamheten.

Trafikverket ska i sin roll som beställare påverka produkti-
vitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen genom att 
precisera vad som ska genomföras och överlämna genom-
förandet till leverantörerna. På så sätt renodlar vi beställar- 
rollen.  Vi ska ha väldefinierade krav baserade på funktion 
med hänsyn till livscykelkostnaden vid nybyggnad och under-
håll av infrastruktur. Den samlade upphandlingsvolymen ska 
styras så att vi får ett ökat antal aktörer och så att resurserna 
används effektivt inom hela branschen.

 

* Fyrstegsprincipen innebär att i första hand överväga åtgärder som påverkar 
transportefterfrågan och val av transportsätt, i andra hand åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur, i tredje hand ombyggnads-
åtgärder och i fjärde hand nybyggnad.
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Trafikverket  
− en modern myndighet
Utmaningen är att utveckla arbetssätt som 
ger oss förutsättningar att kunna genomföra 
vårt uppdrag på ett effektivt och innovativt 
sätt. Det gäller särskilt i mötet med med-
borgare och företag och i samarbetet med 
andra myndigheter och organisationer. Det 
ska bli ”så enkelt som möjligt för så många 
som möjligt”. Vår kultur ska präglas av att 
vi har förmåga att anpassa oss efter nya 
förutsättningar och förväntningar samt att 
vi beaktar mångfald och jämställdhet i vårt 
arbete. Vi ska också kunna attrahera och be-
hålla kreativa, engagerade och kompetenta 
medarbetare.
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Strategiska mål

Kunderna är nöjda med  
Trafikverkets leveranser 
(tjänster).

Trafikverkets forskning och 
innovation ger ökad avkastning.

Trafikverket är en aktiv aktör 
inom EU och internationellt. 

Trafikverket är en attraktiv 
arbetsgivare.

Trafikverket har ett starkt 
varumärke.

Strategi

Trafikverkets tjänster ska utgå från förutsättningar och behov 
hos dem vi är till för, som vi ser som våra kunder.  Det innebär 
att vi ska involvera medborgare, näringsliv och samarbets-
partner i tjänsteutvecklingen. Ambitionen är att förenkla 
och sänka kostnaderna för medborgare och näringsliv. Det 
ska vara enkelt att ha kontakt med oss och vi ska ge snabba 
besked och ha korta handläggningstider.

Trafikverket ska ge förutsättningar för andra aktörer att ut-
veckla tjänster som är marknadsmässiga, och vi ska inte själva 
erbjuda tjänster som marknadsaktörer tillhandahåller eller 
kan tillhandahålla. 

Trafikverket ska utveckla och tillämpa innovationer på ett 
effektivt sätt. Den innovativa förmågan ska förbättras genom 
att vi utvecklar effektiva samarbeten med forsknings- och 
innovationsmiljöer, men också genom att vi systematiskt  
verifierar, demonstrerar och använder resultat.

Trafikverket ska stödja regeringens EU-arbete inför  
viktiga beslut samt aktivt delta i utpekade internationella 
samarbetsorganisationer.

Trafikverket ska attrahera och behålla kreativa, engagerade 
och kompetenta medarbetare genom att premiera goda  
prestationer, nytänkande och balans mellan arbete, familj och 
fritid. Vi ska också ge goda förutsättningar för medarbetares 
kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

Trafikverkets identitet och image ska stärkas genom att vi 
uppträder och agerar utifrån vår vision och våra gemensam-
ma värderingar.
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Trafikverket, 781 89 borlänge, besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket.se


