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1 Föreslagen inriktning  
 – Vi gör den goda resan möjlig

HUVUdsAKLIg INrIKTNINg:

• Väginfrastrukturens drift och underhåll ska säkerställas så att 
samhället får ett vägtransportsystem med hög tillförlitlighet.

• Väginfrastrukturen ska förbättras för att stödja en ekonomisk 
utveckling, regionalt och nationellt, och bidra till att männis-
kors vardag förbättras.

• Vägtransportsystemet ska ställas om för att klara klimathotet.

Alla är vi beroende av fungerande vägtransporter i vår vardag, antingen 
som privatperson, företagare eller anställd. De dramatiska förbättringarna 
av vägtransporterna under �900-talet har möjliggjort en ekonomisk ut-
veckling samtidigt som sociala kontakter och tillgång till kultur, natur och 
rekreation har underlättats. Denna positiva utveckling har samtidigt lett 
till att samhället är ytterst sårbart om vägtransporterna inte fungerar. en 
grundsten för att möjliggöra en fortsatt ekonomisk och social utveckling 
är därför att väginfrastrukturen har en hög tillförlitlighet. Detta är också 
en bas för att hela landet ska kunna leva. Vägverkets viktigaste uppgift är 
därför att säkerställa väginfrastrukturens funktionalitet genom en effektiv 
drift- och underhållsverksamhet. i förslaget har driften av infrastrukturen 
och behovet av tillräckligt med resurser för det långsiktiga underhållet 
högst prioritet.

när väginfrastrukturen byggdes utformades den efter den tidens krav 
och med hjälp av den tidens kunskap. i huvudsak kommer vi att leva med 
denna infrastruktur långt fram i tiden. Samtidigt har denna infrastruktur, 
med dagens ögon, allvarliga brister. Det finns till exempel brister i till-
gängligheten för funktionshindrade, brister i anpassningen till miljön och 
bärighetsbrister. ett av de bästa exemplen är trafiksäkerheten. Kunskapen 
om hur man utformar säkra vägar har utvecklats kraftigt på senare tid vil-
ket gör att nya vägar har en mycket god säkerhet. Det innebär i andra än-
dan att det finns en stor förbättringspotential hos de existerande vägarna. 
en av de viktigaste åtgärderna för att successivt närma sig nollvisionen är 
en fortsatt ombyggnad av vägarna. Parallellt behöver hastigheten anpas-
sas till vägens standard, både genom hastighetsgränserna och genom att 
säkra att gällande hastighetsgränser hålls. riktade mindre åtgärder som 
syftar till att lyfta existerande vägar till dagens krav och behov är därför 
en åtgärdskategori av hög prioritet. Vägverkets inriktning är därför att öka 
insatserna inom detta område.

inget samhälle är statiskt. Allt eftersom samhället utvecklas uppstår nya 
behov av infrastruktur. Den ekonomiska utvecklingen och den tilltagande 
internationaliseringen gör att transportarbetet till och från utlandet kraf-
tigt kommer att öka framöver. infrastrukturen behöver anpassas till detta 
så att den positiva ekonomiska utvecklingen som möjliggör ökad syssel-
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sättning och välstånd kan fortsätta. framförallt märks denna ut-
veckling i den södra landsändan, men handeln med övriga grann-
länder är också ökande. På samma sätt sker ständiga förändringar 
på den regionala nivån. regionförstoringen ställer nya krav på ef-
fektiva transportlösningar. nyetableringar av verksamhet, bostä-
der och affärer kräver nya och förändrade infrastrukturlösningar. 

i tillväxtregioner, framförallt i storstäderna, orsakar köer och 
trängsel samhällsekonomiska mångmiljardförluster.� Allt går inte 
att bygga bort. trängselskatterna i Stockholm visar en möjlig väg 
till framkomliga storstadsvägar. Men all trafik ska inte skattas 
bort. Ska storstäderna fortsätta att växa kommer trafiken att öka 
och nya trafiklösningar behöver komma på plats. Dessa trafiklös-
ningar är emellanåt storskaliga och det tar långtid innan de är 
på plats. Vi kan inte vänta tills alla dessa projekt är genomförda. 
trängsel och flaskhalsarna orsakar problem för människor och 
företag idag. Vägverket har utvecklat olika typer av trimningsåt-
gärder som kommer att sättas in för att så långt som möjligt öka 
framkomligheten i närtid.

en förbättrad infrastruktur kan stödja ekonomisk utveckling, mot-
verka att människor dör eller skadas i trafiken och bidra till bätt-
re resmöjligheter för trafikanterna. förbättringarna leder också 
till en ökad trafik. Samtidigt är det tydligt att dagens utveckling 
med allt större utsläpp av klimatpåverkande gaser, framförallt 
koldioxid, inte kan fortgå. när andra samhällssektorer minskar 
sina utsläpp har utsläppen från vägtransporterna ökat med ca �0  
procent. Vägverket har i regeringsuppdraget om en klimatstrategi 
(Vägverket �004:�0�) visat på att det krävs en kraftig energieffek-
tivisering, både när det gäller byggande och drift av infrastruktu-
ren, fordonen och trafiken för att klara målet. Dessutom krävs en 
transporteffektivare samhällsplanering och alternativa bränslen. 
Den internationella samverkan som redan i dag sker inom detta 
område kommer enligt detta förslag att intensifieras och utveck-
las. Samtidigt kommer Vägverket att behöva öka stödet till kom-
muner, regioner och företag i deras arbete med att minska trafi-
kens utsläpp. Kostnaderna för att motverka klimatförändringarna 
kommer därför att öka, men samtidigt ser vi än större kostnader 
för att motverka effekterna av det förändrade klimatet. i detta 
inriktningsförslag tar vi för första gången upp kostnader för att 
förebygga och motverka klimatförändringarnas negativa effekt på 
infrastrukturen.

Grunden för den valda inriktningen är effektivitet, helhetssyn och 
ökad kundnytta. De utmaningar som vi står inför kommer att krä-
va kraftfulla ekonomiska satsningar. Även om de samhälliga vin-
sterna av satsningarna är långt större så innebär beloppens stor-
lek att det ligger ett stort ansvar på Vägverket att få mesta möjliga 
nytta för varje satsad krona. Vägverket har, och kommer därför att 
fortsätta, arbetet med att effektivisera verksamheten. ett effektivt 
genomförande av en åtgärd t.ex. genom rationell byggtakt eller val 
av optimal tid för en åtgärd så att trafikstörningarna minskar kan 
markant öka samhällsnyttan per satsad krona. Valet att prioritera 
riktade mindre åtgärder framför traditionella väginvesteringar 
bygger på erfarenheten att de ofta ger bättre måluppfyllelse för 
pengarna. 

1 Se exempelvis; Kågesson, Per, Hur 
förhindra en trafikinfarkt i Stockholm, 
mars 2001.
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en förutsättning för ett effektivt arbete är att ta 
med hela målbilden i planeringen av de olika verk-
samheterna. ett exempel är att vi för närvarande 
arbetar med att integrera jämställdhetsaspekterna 
i planeringsarbetet. Vägtransportsystemet är till 
för alla och måste utformas så att allas önskemål 
och behov vägs in på ett likartat sätt. en ökad dia-
log med våra kunder, trafikanterna leder till att vi 
bättre kan möte deras behov och önskemål. trans-
portsystemet är i grunden till för trafikanterna 
samtidigt som det måste utformas så att de över-
gripande samhällsmålen om till exempel minskad 
klimatpåverkan och regional utveckling kan nås.

ingemar Skogö 
Generaldirektör
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2 Inledning och huvudpunkter 

Detta är Vägverkets inriktningsunderlag till regeringen inför den långsik-
tiga infrastrukturplaneringen för perioden �0�0–�0�9. 

Vägverket och Banverket har haft ett nära samarbete när inriktnings-
underlaget tagits fram. Detta har bland annat resulterat i att ett flertal 
avsnitt i detta underlag utgörs av gemensamma texter från Vägverket och 
Banverket. Det gäller ”Samhällets utveckling och transporternas framtida 
förutsättningar – Vägverkets och Banverkets gemensamma bild”, ”Behoven 
i transportsystemet”, fyrstegsprincipen i inriktningsplaneringen” samt 
”inspel från en statlig utredning Koll framåt”.

Vägverket beskriver tre samlade nivåer med en balanserad mix av drift, 
underhåll, bärighet, sektor, enskild väghållning och investeringar. Vi redo-
visar tre alternativa nivåer samt samlad bedömning. Dessutom redovisar 
vi vad uppdragsgivare och kunder får vid dessa nivåer. i enlighet med 
direktivet redovisar vi även:

• fem nivåer för investeringar i vägar

• en nivå för drift och underhåll för att upprätthålla standarden 
på vägnäten på en funktionell och samhällsekonomiskt effektiv 
nivå�

• en nivå för drift och underhåll för att återställa och sedan upp-
rätthålla standarden på vägnäten till en funktionell och sam-
hällsekonomiskt effektiv nivå� 

• två nivåer för sektorsverksamheten.

i vårt arbete med inriktningsunderlaget har vi utgått från regeringens 
direktiv, det regionala utvecklingsarbetet i länen. region Skåne och region 
Västra Götaland har i enlighet med regeringens erbjudande inkommit med 
ett fördjupat underlag till trafikverken. underlagen har beaktats och biläg-
ges i sin helhet denna rapport.

regeringens direktiv anger: ”Inriktningsunderlaget skall vara allsidigt 
och övergripande. Arbetet skall ta sin utgångspunkt i en bedömning av 
hur samhällets behov av transporter kan komma att utvecklas på lång 
sikt. Målsättningen är att en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar infrastruktur skall säkerställas för ett transportsystem där trafik-
slagen kompletterar varandra.” 

Arbetet har också påverkats av Vägverkets strategiska plan för perioden 
�008–�0�7. Den strategiska planen är ett internt styrdokument som beskri-
ver Vägverkets önskade verksamhetsinriktning och prioriteringar under 
den kommande tioårsperioden. 

2.1  DISPOSITION AV UNDERLAGET
underlaget består av tre delar. 

Del 1. Vad kan åstadkommas vid olika ekonomiska ramar? 
Del � beskriver i kapitel � och � Vägverkets föreslagna inriktning samt 
huvudpunkter i inriktningsunderlaget. i kapitel 3 beskrivs förslag till tre 
samlade nivåer med en balanserad mix av drift, underhåll, bärighet, sek-2 Se avsnitt 4.1.
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tor, enskild väghållning och investeringar. Kapitlet innehåller även en ef-
fektbedömning av de tre nivåerna. i kapitel 4 - 8 går Vägverket successivt 
igenom förutsättningar och alternativa nivåer för de olika anslagsposterna 
i enlighet med regeringens direktiv. förutom det som uttryckligen efterfrå-
gats i direktivet om drift, underhåll, bärighet, sektor och investeringar re-
dovisar vi även förslag för enskild väghållning och Myndighetsutövning. 
när det gäller drift och underhåll kommer Vägverket att tillställa reger-
ingen ytterligare material som redovisar mer utförliga motiv för drift- och 
underhållsnivån och särskilt för motiven för att återställa standarden.

Del 2. Förutsättningar för Infrastrukturplaneringen 
i del � beskrivs de förutsättningar som legat till grund för Vägverkets 
inriktningsunderlag och som föreslås vara viktiga utgångspunkter för 
regeringens inriktningsplanering. i kapitel 9 går vi igenom ett flertal för-
utsättningar bland annat det material som Vägverket bifogar från region 
Skåne och region Västra Götaland.

Kapitel �0 är en gemensam text från Vägverket och Banverket som ger en 
bild av samhällets utveckling och de framtida transportförutsättningarna. 
i kapitel �� beskrivs Vägverkets och Banverkets gemensamma bild av de 
behov och önskemål om åtgärder som framkommit i dialog med län, trafik-
verk och statliga utredningar.

Kapitel �� är Vägverkets och Banverkets gemensamma redovisning av upp-
draget att lämna förslag på hur åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg � 
och � ska kunna utvecklas och tillämpas i inriktningsplaneringen.

Även bilaga � är en gemensam text med Banverket som innehåller ett in-
spel från den statliga utredningen Koll framåt. Bilaga � tar upp samband 
mellan infrastrukturinvesteringar, tillväxt och regional utveckling vid 
modellanalyser.

Bilaga 3 är en redogörelse av hur Vägverket hanterat de externa kontak-
terna med samarbetspartners såväl regionalt som centralt.

i Bilaga 4 finns regeringens direktiv och i bilaga 5 de transportpolitiska 
målen och principerna. Slutligen finns i bilaga 6 en begreppslista.

Del 3. Underlagsrapporter
Del 3 innehåller följande underlagsrapporter

• effektbedömningar

• Miljöbedömning

• eu:s strukturfonder

• internationell jämförelse

Övriga underlagsrapporter
Vägverket bilägger även följande underlagsrapporter

• Vägverkets samhällsekonomiska kalkylvärden (VV publikation 
�006:��7) 

• Vägverkets Strategisk plan �008-�0�7

• inriktning för infrastrukturutvecklingen i Skåne �0�0 till �0�9
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• ökad tillväxt och bättre miljö – åtgärder i transportsystemet i 
Västra Götaland �0�0-�0�9 

2.2  HUVUDPUNKTER I INRIKTNINGSUNDERLAGET

Sysselsättning och tillväxt i hela landet
Vägverkets vision är ”Vi gör den goda resan möjlig”. God mobilitet – den 
goda resan – är viktig för att välfärden i Sverige ska fortsätta att utveck-
las. Vi uppnår den goda resan genom ett vägtransportsystem som finns 
till för medborgare och näringsliv, och som möjliggör säkra, effektiva och 
tillförlitliga resor och transporter. Det ska också vara tillgängligt för alla 
på lika villkor.

Vägtransportsystemet har många användare. nästan alla Sveriges invåna-
re utnyttjar det dagligen. Varje resa börjar och slutar med en vägtransport. 
Väl fungerande transportsystem behövs för den regionala utvecklingen. 
i stora delar av Sverige är vägtransporter det enda realistiska alternati-
vet. Korta gods- och servicetransporter går undantagslöst på väg. Även de 
flesta längre godstransporterna utförs som vägtransporter. förstoring av 
de lokala arbetsmarknaderna, där tätorterna ofta fungerar som motorer, 
främjar fortsatt tillväxt och välfärd i hela landet. Den helt dominerande 
delen av arbetsresorna sker med bil eller buss. Med särskilda insatser på 
viktiga stråk för arbetspendling, en satsning på ökad framkomlighet för 
kollektivtrafik, attraktiva bytespunkter samt säkra och trygga hållplatser 
vill Vägverket underlätta för dem som har lång restid till arbetet. 

Vi vill också satsa på åtgärder som underlättar näringslivets transporter 
och främjar svensk export. Det kan exempelvis vara investeringar vilka 
förbättrar framkomligheten, bärighetshöjande åtgärder, regelverk och tek-
niker som möjliggör godstransporter på svaga vägar i tjällossningstider, 
riktat vägunderhåll eller vinterdrift av viktiga godsstråk. Viktiga nationel-
la och regionala stråk som förbinder regioner ska ha god framkomlighet 
året runt. Detta gäller inte minst där avstånden och därmed restiderna är 
långa.

Vägverket vill med sina insatser stödja en levande landsbygd och livskraf-
tiga regioner. Vägarna är en viktig del av människors vardagsmiljö. Vi vill 
tillsammans med kommuner och andra aktörer verkar för att vägmiljön 
bidrar till attraktiva tätorter med bra miljö.

Trängsel och sårbarhet kvarstår i storstadstrafiken
i storstäderna är trängseln i trafiken mycket besvärande. trimningsåt-
gärder på det högtrafikerade vägnätet i storstäderna har en mycket hög 
samhällsekonomisk lönsamhet och kan tillsammans med en förstärkt 
kollektivtrafik och trängselavgifter åtminstone tillfälligt lindra problemen. 
nord-sydförbindelserna i Stockholm och Göteborg förblir emellertid myck-
et ansträngda även med dessa åtgärder. Den åldrande infrastrukturen har 
dessutom en oacceptabel sårbarhet som bör åtgärdas genom att nya nord-
sydförbindelser skapas. 

Det samlade behovet av investeringsmedel för storstadsregionernas 
vägtransportsystem är mycket stort. flera av investeringsobjekten är på 
grund av sin storlek i praktiken mycket svåra eller omöjliga att inrymma 
i de anvisade planeringsramarna utan att samtidigt tränga undan i stort 
sett alla andra åtgärder.  
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Ökad trafiksäkerhet och trygghet
Vägverket satsar på säkrare vägar. Vi vill fortsätta arbetet att mötesse-
parera de större vägarna och att kameraövervaka känsliga vägavsnitt. Vi 
försöker tillsammans med andra parter i samhället se till att fordonen 
har hjälpmedel och stödsystem och att vägarna och gatorna har en sådan 
utformning att det blir enkelt för den enskilde trafikanten att köra säkert. 
Då blir också väg- och gatumiljöerna tryggare att vistas i.

Klimatförändringen och dess konsekvenser
Vägverket vill bidra till att bromsa klimatförändringen och mildra dess 
effekter. åtgärder för att minska Sveriges bekymmersamma beroende av 
instabila oljestater är nödvändiga. Vi vill verka för ett transporteffektivt 
och resurssnålt samhälle med minskad energiförbrukning och ökad andel 
förnyelsebara drivmedel i transportsystemet. Samhällets fysiska struktur 
måste långsiktigt bidra till denna utveckling. Den så kallade fyrstegsprin-
cipen är härvid ett viktigt förhållningssätt som vi vill fortsätta att använ-
da och vidareutveckla och även sprida till våra samarbetsparter.

inriktningsunderlaget har tagit hänsyn till de följdverkningar – översväm-
ningar, ras, skred m.m. – som en ökad frekvens av extrema vädersitua-
tioner till följd av klimatförändringen kan väntas ge upphov till. Även de 
ökade riskerna för sabotage mot känsliga delar av vägtransportsystemet 
har beaktats.

Drift och underhåll är prioriterade
Vägverket vill prioritera drift och underhåll av vägtransportsystemet. 
Driften ger en omedelbar kundnytta. Med hjälp av underhållet bevarar vi 
vägkapitalet, det vägnät vi idag har, och ökar samtidigt transportkvalitén 
även på längre sikt för trafikanterna. De faktiska anslagen har emellertid 
länge legat under ramarna i nuvarande planer. eftersom vi i denna situa-
tion har tvingats prioritera driften framför underhållet är underhållskva-
liteten på åtskilliga vägar nu sämre än vad både trafikanter och vi själva 
anser rimligt. Vägkapitalet urholkas. Den pågående klimatförändringen 
ökar också behovet både av förebyggande och avhjälpande underhåll. 
risken för enstaka kraftiga störningar i vägtransportsystemet har blivit 
större. en ökad och långsiktigt värdesäkrad resurstilldelning för drift och 
underhåll är av många skäl högst önskvärd.

Samhällsekonomiska lönsamma investeringar
investeringsbehoven i vägtransportsystemet överstiger avsevärt de ramar 
som givits i direktiven för detta underlag till inriktningsplaneringen. De 
investeringar som ryms inom ramarna uppvisar en god – i vissa fall en 
mycket god – samhällsekonomisk lönsamhet och bidrar därmed verksamt 
till att öka välfärden och samhällets framtida resurser. riktade mindre in-
vesteringar ger dessutom ofta en omedelbar och hög kundnytta och trans-
portpolitisk måluppfyllelse. 

Investeringar och andra åtgärder på det regionala vägnätet
Vi bedömer att det största behovet av kostnadseffektiva riktade mindre 
investeringar  finns på det regionala vägnätet. Detta behov är ofta dåligt 
tillgodosett i de nu gällande länsplanerna för regional transportinfra-
struktur. under den kommande planperioden bör regeringen försäkra sig 
om att en större andel av anslagen till det regionala vägnätet avsätts för 
sådana åtgärder i syfte att exempelvis öka trafiksäkerheten, stödja kollek-
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tivtrafiken och förbättra tillgängligheten och tryggheten för funktionshin-
drade, cyklister och andra oskyddade trafikanter. Det kan ske genom att ge 
de regionala planupprättarna särskilda instruktioner i planeringsdirekti-
ven eller genom att låta Vägverket ansvara för denna typ av investeringar 
på det regionala vägnätet på samma sätt som vi nu ansvarar för miljö- och 
bärighetsåtgärder.

Rekonstruktion av broar och tunnlar
ett antal större byggnadsverk, både på nationella och regionala vägar, som 
uppfördes på �960-talet eller tidigare erfordrar större ombyggnader under 
kommande decennier för att de ska kunna bibehålla dagens funktion. es-
singeleden, tingstadstunneln och Älvsborgsbron, vilka alla hör till det na-
tionella vägnätet, är exempel på sådana byggnadsverk. eftersom det i varje 
enskilt fall rör sig om relativt stora belopp gör Vägverket bedömningen att 
det är rimligt med en central planering och att åtgärden finansieras via 
investeringsanslagen. åtgärderna utgör dock inte en traditionell investe-
ring varför länsplanerna är mindre lämpliga även om objekten hör till det 
regionala vägnätet. Det alternativ som förordas är att bärighetsanslaget 
utökas till att omfatta även dessa åtgärder på hela det statliga vägnätet.

Finansiering av väghållningen
Vägverket ser gärna att kopplingen stärks mellan användningen av vägar 
och gator och brukarens betalning för denna användning. nya finansie-
ringslösningar som offentlig-privat samverkan (oPS), lånefinansiering 
eller olika former av brukaravgifter bör övervägas. Även möjligheter till 
eu-finansiering och annan samfinansiering bör tas till vara. för de större 
investeringsobjekten är det särskilt viktigt att genom korta lån eller mot-
svarande arrangemang skapa en flexibilitet så att projekten kan drivas ef-
fektivt och inte störas av anslagsbegränsningar över årsskiften. en friare 
användning av anslagsmedel utan dagens hårda bindning till anslagspos-
ter skulle möjliggöra en effektivare väghållning.

Några viktiga slutsatser från Vägverkets och Banverkets gemensamma 
uppdrag rörande fyrstegsprincipen

Förutsättningar för att tillämpa fyrstegsprincipen
Vägverket och Banverket har konstaterat att förutsättningarna för att 
tillämpa fyrstegsprincipens steg � och steg � i nuvarande planeringspro-
cess inte alltid är de bästa. Detta hänger bland annat samman med att de 
transportpolitiska etappmålen inte ger tillräcklig vägledning, att tra-
fikverken inte har alla åtgärder i sin hand och att budget- och planerings-
processerna för de olika trafikslagen inte är samordnade. Dessutom är 
planeringsprocesserna långdragna, vilket minskar flexibiliteten vad gäller 
typ av åtgärder och deras utformning, och effektsambanden ibland ofull-
ständigt kända. 

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

Banverkets och Vägverkets förslag: 

• regeringen bör utforma tydligare och konkreta avvägda etapp-
mål och trafikslagsövergripande strategier för att nå de trans-
portpolitiska målen. Detta gäller framför allt för delmålen för 
tillgänglighet, transportkvalitet, regional utveckling och jäm-
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ställdhet. Dessa saknar i stort kvantifierade målnivåer för sina 
etappmål till skillnad från delmålen för miljö- och trafiksäker-
het. Avsaknaden av tydliga målnivåer gör det svårt att avväga 
måluppfyllelsen mellan de olika områdena.  etappmålen bör 
därutöver revideras att gälla för år �0�0.

• regeringen bör utveckla en mer flexibel och förenklad plane-
ringsprocess för investeringar med ökad integration av tra-
fikverkens planering.

• regeringen bör ge verken gemensamma planeringsuppdrag för 
större satsningar. ett exempel på detta kan vara kapacitetsför-
stärkningar för att minska trängselproblematiken i storstads-
områdena, ett annat att ta fram långsiktigt hållbara planer för 
regionala transportförsörjningssystem.

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

Utbytbarhet mellan trafikslag
i vissa fall där mer än ett trafikslag kan utföra samma transportuppgift, 
kan det vara samhällsekonomiskt effektivt att satsa på att utveckla endast 
ett av trafikslagsalternativen i specifika transportrelationer eller på en 
avvägd kombination av olika satsningar. underlaget ger några exempel på 
sådana relationer.

Banverkets och Vägverkets förslag:
• regeringen bör uppdra åt trafikverken att göra en mer fullstän-

dig förteckning på exempel på utbytbarhet.

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

Omtagsproblematiken
ny teknik – på väg exempelvis kameror och räcken – kan ibland ge kost-
nadseffektiva alternativ till större investeringsobjekt. ledtiderna för 
investeringar kan emellertid vara mycket långa, för stora objekt i tätt-
befolkade områden ibland decennier. De investeringar som finns med i 
verkens planer är alla långt gångna. om vi väljer att göra omtag kvarstår 
och förvärras det problem investeringen avsåg att lösa till dess den nya 
investeringen kommit till stånd. trafikanter och transportörer förlorar då 
hela nyttan med investeringen under ofta ganska lång tid. Vi skulle sätta 
värde på regeringens synpunkter på hur denna intressekonflikt bör lösas.

Planeringssamverkan med andra parter i samhället
i arbetet med detta inriktningsunderlag har Vägverket, ofta gemensamt 
med Banverket, därför haft en aktiv dialog med andra myndigheter, med 
länens planeringsansvariga, med kommuner och med andra berörda aktö-
rer. Det regionala utvecklingsarbete som bedrivits i länens planeringsan-
svariga organ (länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan eller kommunala 
samverkansorgan) har beaktats i inriktningsunderlaget. 

Vägverket och Banverket har haft ett nära samarbete när inriktningsun-
derlaget tagits fram. några kapitel i underlaget – ”Samhällets utveckling 
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och transporternas framtida förutsättningar”, ”Planeringsförutsättningar 
i framtiden” och ”Behoven i transportsystemet” återfinns i båda verkens 
inriktningsunderlag. Vägverket och Banverket redovisar i enlighet med 
uppdragets direktiv likaledes gemensamt sitt förslag till hur fyrstegsprin-
cipen kan utvecklas och tillämpas i inriktningsplaneringen. förslaget har 
utarbetats av en projektgrupp där också representanter från SiKA och Sjö-
fartsverket deltagit. länsrepresentanter och luftfartsstyrelsen har varit 
informerade.

Vägverket och Banverket har tillsammans med SiKA också träffat utredar-
na för hamn, flyg och kombiterminaler. Syftet har varit att ta del av varan-
dras arbete och att utbyta fakta.

Genom att genomföra de åtgärder som finns beskrivna i detta underlag till 
inriktningsplaneringen kan Vägverket ge väsentliga bidrag till ett lång-
siktigt hållbart transportsystem, till en god mobilitet och därigenom till 
tillväxt och ökad välfärd i hela landet.
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 3 Vägverkets samlade alternativ  
 med effektbedömning 

HUVUdsAKLIg INrIKTNINg:

• Vägverket beskriver tre samlade nivåer med en balanserad mix 
av drift, underhåll, bärighet, sektor, enskild väghållning och in-
vesteringar. Alternativen kallas nivå lägre, nivå medel och nivå 
högre.

• för att nå nollvisionen och miljökvalitetsmålet om begränsad 
klimatpåverkan föreslår vi i nivå medel och nivå högre en hö-
gre ambitionsnivå för sektorsarbetet än tidigare. 

• Nivå lägre innehåller en nödvändig nivå för att under plan-
perioden upprätthålla drift- och underhållsstandarden till en 
funktionell och samhällsekonomiskt effektiv nivå samt inves-
teringar i bärighet, regionala vägar och nationella vägar som 
ungefärligen motsvarar regeringsdirektivets 0 nivå.

• Nivå medel innehåller förutom nödvändig nivå för drift och 
underhåll även en återhämtning av eftersatt underhåll med 
75 procent under planperioden. investeringar i bärighet och 
regionala vägar ligger strax under direktivets +50 nivå samt för 
nationella vägar på en nivå mellan 0 och +�5.

• Nivå hög innehåller förutom nödvändig nivå för drift och un-
derhåll även en full återhämtning av eftersatt underhåll under 
planperioden. investeringar i bärighet, regionala vägar och 
nationella vägar ligger runt +50 nivån.

• Mångmiljardprojektet nord-Sydlig förbindelse i Stockholm 
ryms inte med mer än en start i det högsta av de givna investe-
ringsramarna vilket illustrerar att nuvarande planerings- och 
finansieringssystem inte klarar att hantera de allra största 
projekten.

• De möjligheter till åtgärder, tillståndsförändringar och ökad 
nytta för vägtransportsystemets kunder som möjliggörs vid de 
tre nivåerna beskrivs översiktligt i detta kapitel i form av kar-
tor och mer utförligt i de kapitel längre fram i rapporten, som 
utgår från dagens anslagsindelning. i dessa kapitel beskrivs, i 
enlighet med regeringens direktiv, även några ytterligare nivåer 
per anslagsområde.

• De tre beskrivna nivåerna bidrar olika mycket till samhällseko-
nomisk effektivitet, balanserad måluppfyllelse och kundtill-
fredsställelse. en jämförande genomgång med utgångspunkt i 
de transportpolitiska målen görs av de beskrivna nivåerna.

• Vägverket har vid effektbedömningen utgått från en mycket 
försiktig prognos över trafikutvecklingen. osäkerheter i trafik-
prognoserna kommer att beaktats genom en enkel analys av en 
högre trafiktillväxt och genom att SiKA genomför en än lägre 
prognos över trafikutvecklingen. inför åtgärdsplaneringen kom-
mer trafikverken att gemensamt ta fram nya prognoser.
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• De åtgärder som, efter en åtgärdsplanering, kan komma att 
ingå vid de tre olika nivåerna har i allmänhet en mycket hög 
samhällsekonomisk lönsamhet utifrån genomförda bedöm-
ningar. Nivå låg och medel ger en genomsnittlig nettonuvärdes-
kvot (nnK) på ca �,5. fullständiga objektskalkyler kommer att 
genomföras i samband med åtgärdsplaneringen för de projekt 
som kan tänkas ingå i en ny plan.

3.1  VÄGVERKETS SAMLADE ALTERNATIV
Vägverket beskriver här tre samlade nivåer med en balanserad mix av 
drift, underhåll, bärighet, sektor, enskild väghållning och investeringar. 
Alternativen kallas nivå lägre, nivå medel och nivå högre. Genom att väga 
samman samlade nivåer underlättas redovisningen av en integrerad mål-
bedömning. Vägverket har vid utformningen av de tre samlade nivåerna 
utgått från den inriktning som anges i detta underlag och de ramar som 
getts av regeringens direktiv. 

hur anslagen ska finansieras framgår inte av direktivet och Vägverket har 
inte i uppdrag att i detta underlag ta ställning till detta. Möjligheterna att 
inrymma mer omfattande och långsiktiga investeringslösningar finns en-
dast i de högre nivåerna. Även i dessa nivåer kommer det att bli svårt att 
inrymma de mest kostnadskrävande väginvesteringsprojekten som disku-
teras. Mångmiljardprojektet nord-sydlig förbindelse i Stockholm ryms inte 
med mer än en start i den högsta av de givna investeringsramarna vilket 
illustrerar att nuvarande planerings- och finansieringssystem inte klarar 
att hantera de allra största projekten.  

inriktningen i nivå lägre är att med enkla, många gånger kortsiktiga, lös-
ningar lösa akuta problem i vägtransportsystemet.

Vägverkets samtliga alternativ utgår från erforderlig nivå för att under 
planperioden upprätthålla drift- och underhållsstandarden till en funk-
tionell och samhällsekonomiskt effektiv nivå. Denna nivå beräknar vi vara 
drygt 90 miljarder kronor för planeringsperioden.

eftersläpande underhåll beräknar vi till ca �0 miljarder kronor. i nivå 
medel redovisas en återhämtning av detta till 75 procent under planperio-
den och i nivå högre så sker hela återhämtningen under perioden.

Anslaget till statsbidrag för enskild väghållning måste höjas med nästan 
�0 procent till totalt knappt �0 miljarder kronor för planperioden �0�0-
�0�9, om det ska svara mot kraven i förordningen om dessa statsbidrag. 

för sektorsarbetet räknar vi med en nivå på 6,5 miljarder kronor för perio-
den. en omställning av transportsystemet måste till, bland annat för att 
nå nollvisionen och miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpåverkan. 
under planperioden bör därför en ökad satsning ske på arbete inom områ-
den som transporteffektiva samhällen, hållbara person- och godstranspor-
ter samt fortsatt arbete med säkra, energieffektiva fordon. Detta arbete är 
viktigt för att kunna uppnå trafiksäkerhets- och miljömålen även vad gäl-
ler buller, frisk luft och partiklar. Nivå lägre utgår från dagens anslagsnivå 
vilket motsvarar ca 5,� miljarder kronor.
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Den inventering av uppskattat behov för investeringar och förbättringar 
som presenteras i kapitel 9 visar på ett totalt behov om ca 300 miljarder 
kronor för perioden �0�0 till �030. Vägverket bedömer att den samhälls-
ekonomiska nyttan av fortsatt väginvesteringsverksamhet är stor. 

Kostnaderna för att åtgärda bärighetsbristerna på de vägar som i dag 
finansieras genom den nationella väghållningsplanen, bedöms vara runt 
38 miljarder kronor. i nivå lägre finns utrymme för ��,5 miljarder, medan i 
nivå medel och nivå högre så sker en större satsning för att möta skogsin-
dustrins behov, �7 respektive �9 miljarder. utöver detta måste under plan-
perioden medel anslås för att skydda vägnätet mot följderna av ett föränd-
rat klimat, rekonstruktion och anpassning av äldre större byggnadsverk 
till dagens och framtidens lastkrav, samt möta de nya bärighetskrav som 
blir följden av att vägar mötessepareras. en satsning bör ske med cirka 3 
miljarder kronor under planperioden �0�0-�0�9.

De största beräkningsbara nyttorna för namngivna objekt under nu pågå-
ende planperiod gäller investeringar på det nationella stamvägnätet. Men 
det är i de regionala planerna som den procentuella skillnaden är störst 
mellan de totala inventerade behoven av investeringsmedel och de ramar 
som angetts i regeringens direktiv. förutom behov av att skapa utrymme 
för några större objekt under planperioden, möjliggör direktivets högre 
nivåer en satsning på mycket lönsamma trafiksäkerhetsåtgärder genom att 
betydande delar av det högtrafikerade regionala nätet kan mötessepare-
ras. Dessutom finns ett stort behov av att via mindre riktade åtgärder och 
bidrag till bland annat kommunerna genomföra satsningar för oskyddade 
trafikanter, kollektivtrafik och trafiksäkerhet. Vägverket anser att anslaget 
till de regionala planerna bör höjas jämfört med anslagsnivån år �007. tre 
alternativa nivåer på �5, 35 och 36 miljarder, redovisas.

Vägverket bedömer att investeringsbehovet i det nationella stamvägnätet 
för perioden �0�0 till �030 uppgår till ca �40 miljarder kronor. Planerings-
nivåerna i regeringens direktiv varierar mellan �7 och 5� miljarder för 
perioden �0�0–�0�9. Vi redovisar här tre alternativa nivåer, 35, 40 och 5� 
miljarder. Den samhällsekonomiska avkastningen för dessa investeringar 
bedöms vara mycket god.

investeringarna motsvarar ungefär följande nivåer i direktivet: 

Nivå lägre: Bärighet ungefär 0, regionala vägar 0, nationella vägar 0.

Nivå medel: Bärighet strax under +50 procent, regionala vägar strax un-
der +50 procent, nationella vägar mellan 0 och +�5 procent.

Nivå hög: Bärighet ungefär +50 procent, regionala vägar +50 procent, na-
tionella vägar ungefär +50 procent.
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Tabell 3.1. Vägverkets alternativ och prioritering vid olika anslagsni-
våer (miljarder kronor, prisnivå 2007).

 

Vägverkets samlade Alternativ
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Vägverket "Lägre nivå"" Vägverket "Medel nivå" Vägverket "Högre nivå"

Mdr Kr

Drift och Underhåll DoU Återhämtning Enskild Väghållning Bärighet (traditionell)

Bärighet (nya) Sektor Nationella vägar Regionala vägar

nivå lägre nivå medel nivå högre

Drift och underhåll 91,2 91,2 91,2

Drift och underhåll - återhämtning 0 15,0 20,0

Enskild väghållning 9,0 9,0 9,0

Bärighet (traditionell) 12,5 17,0 19,0

Bärighet (ny) 2,5 3,0 3,0

Sektor 5,2 6,5 6,5

Nationella vägar 35,0 40,0 52,0

Regionala vägar 25,0 35,0 36,0

Totalt 180,4 216,7 236,7

varav investeringar 75,0 95,0 110,0

Diagram 3.1. Vägverkets samlade alternativ.
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Jönköping

MALMÖ

Nivå Medel

• Kunden upplever att vägunderhållet har 
förbättrats.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i 
kommunerna kan fördubblas.

• Miljöåtgärderna längs det statliga väg-
nätet kan ökas med 50 % (jämfört med 
nuläget).

• i de största städerna kan trängselpro-
blemen minskas och framkomligheten 
för kollektiv- och distributionstrafik 
ökas genom trimningsåtgärder.

• Miljön och tillgängligheten i ett antal 
tätorter kan förbättras.

• e�� byggs ut på flera delar, syftet är att 
höja trafiksäkerheten och att förbättra  
framkomligheten.

• export och regional utveckling kan 
främjas genom att e6 till trelleborgs 
hamn kan byggas ut till hög mötesfri 
standard.

• förutsättningarna för säker arbets-
pendling med cykel och kollektivtrafik 
kan öka och cykelturism gynnas genom 
leder fria från biltrafik.

• riktade mindre åtgärder kan öka trafik-
säkerheten på olycksdrabbade platser.

 Nivå Lägre 

• Vägunderhållet motsvarar inte dagens 
krav.

• Begränsade förutsättningar för förbätt-
rad arbetspendling och regional utveck-
ling.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder 
i kommunerna är på samma nivå som 
nuvarande planer.

Nivå Högre

• Miljöåtgärderna längs det statliga 
vägnätet kan fördubblas (jämfört med 
nuläget).

• trafiksäker och förbättrad framkomlig-
het för människor och gods på flertalet 
högtrafikerade vägar. Bl.a. kan e�� 
genom Skåne, Blekinge och Småland 
mötessepareras.

• Ytterligare ett par tätortsförbifarter 
kan byggas.

nivå lägre nivå medel nivå högre

Drift och underhåll 91,2 91,2 91,2

Drift och underhåll - återhämtning 0 15,0 20,0

Enskild väghållning 9,0 9,0 9,0

Bärighet (traditionell) 12,5 17,0 19,0

Bärighet (ny) 2,5 3,0 3,0

Sektor 5,2 6,5 6,5

Nationella vägar 35,0 40,0 52,0

Regionala vägar 25,0 35,0 36,0

Totalt 180,4 216,7 236,7

varav investeringar 75,0 95,0 110,0

3.2 VÄGVERKETS SAMLADE ALTERNATIV PÅ KARTA
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Luleå

Boden

Kiruna

Piteå

Skellefteå

Umeå

Härnösand

Sundsvall

HudiksvallSärna

Sveg

Söderhamn

Östersund

Linköping

Växjö

Jönköping

Kristianstad
Helsingbo rg

Halmstad

Varberg

MALMÖ

STOCKHOLM

Nivå Medel

• Kunden upplever att vägunderhållet har 
förbättrats.

• Sårbarheten i vägsystemet minskar 
genom bl.a stora byggnadsverk kan 
rekonstrueras t ex. essingeleden.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i 
kommunerna fördubblas.

• Miljöåtgärderna längs det statliga väg-
nätet kan ökas med 50 % (jämfört med 
nuläget).

• trafiksäker och förbättrad framkomlig-
het för människor och gods på viktiga 
stamvägar (nordiska triangeln med e4 
och e�8 är mötesseparerade). Bl.a. kan 
delen hjulsta-ulriksdal på e�8 byggas 
ut.

• i de större städerna kan framkomlighe-
ten för kollektiv- och distributionstrafik 
ökas genom trimningsåtgärder.

• i Stockholmsområdet kan kapaciteten i 
vägsystemet förbättras bl.a. med norra 
länken så att trängseln inte förvärras.

• Miljön och tillgängligheten i t.ex. 
centrala Motala och Katrineholm kan 
förbättras.

• Anslutningen till norrköpings hamn via 
e�� och Södertörnsleden i Stockholm 
kan byggas ut.

• Miljön och tillgängligheten i de största 
städerna kan bli bättre genom trim-
ningsåtgärder.

• riktade mindre åtgärder kan öka trafik-
säkerheten på olycksdrabbade platser.

• förutsättningarna för säker arbets-
pendling med cykel och kollektivtrafik 
kan öka och cykelturism gynnas genom 
leder fria från biltrafik.

Nivå Lägre

• Vägunderhållet motsvarar inte dagens 
krav.

• Sårbarheten i vägsystemet är fortsatt 
hög genom uteblivet underhåll av stora 
byggnadsverk.

• Begränsade förutsättningar för förbätt-
rad arbetspendling och regional utveck-
ling.

• Södertörnsleden i Stockholm kan troli-
gen inte inrymmas i planen.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder 
i kommunerna är på samma nivå som 
nuvarande planer.

Nivå Högre

• Miljöåtgärderna längs det statliga 
vägnätet kan fördubblas (jämfört med 
nuläget).

• Ytterligare ett par tätortsförbifarter 
kan byggas.

• nord-sydlig förbindelse i Stockholm 
kan påbörjas.

• trafiksäker och förbättrad framkomlig-
het för människor och gods på flertalet 
högtrafikerade vägar. 
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Luleå

Boden

Kiruna

Piteå

Skellefteå

Umeå

Härnösand

Sundsvall

HudiksvallSärna

Sveg

Söderhamn

Östersund

Nivå Medel

• Kunden upplever att vägunderhållet har 
förbättrats.

• Sårbarheten i vägsystemet minskar 
bl.a genom att stora byggnadsverk kan 
rekonstrueras.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i 
kommunerna fördubblas.

• Miljöåtgärderna längs det statliga väg-
nätet kan ökas med 50 % (jämfört med 
nuläget).

• i de större städerna kan framkomlighe-
ten för kollektiv- och distributionstrafik 
ökas genom trimningsåtgärder.

• tillgängligheten till Göteborgs hamn 
kan ökas bl.a. genom ny älvförbindelse.

• i Göteborgsområdet kan kapaciteten 
förbättras i vägsystemet så att träng-
seln inte förvärras.

• Miljön och tillgängligheten i ett antal 
tätorter kan förbättras.

• trafiksäker och förbättrad framkomlig-
het för människor och gods på viktiga 
stamvägar (nordiska triangeln med e6 
och e�8 samt väg 40 är mötessepare-
rade).

• riktade mindre åtgärder kan göras för 
att öka trafiksäkerheten på olycksdrab-
bade platser

• Person- och godstransporter på det 
högtrafikerade vägnätet får en god 
standard ur trafiksäkerhets- och fram-
komlighetssynpunkt.

• förutsättningarna för säker arbets-
pendling med cykel kan öka och cykel-
turism gynnas genom att genomgående 
leder fria från biltrafik kan tillskapas, 
t.ex. ”hallands kustled”.

• Godstransporterna drabbas endast i 
begränsad omfattning av störningar 
under tjällossningen (>80% av det väg-
nät som är viktiga för näringslivet i t.ex 
Värmland och Dalsland klarar dagens 
tillåtna laster). 

• Godstransporterna drabbas endast i 
begränsad omfattning av störningar 
under tjällossningen. 

Nivå Lägre

• Vägunderhållet motsvarar inte dagens 
krav.

• Sårbarheten i vägsystemet är fortsatt 
hög genom uteblivet underhåll av stora 
byggnadsverk.

• Begränsade förutsättningar för förbätt-
rad arbetspendling och regional utveck-
ling.

• ny älvförbindelse i Göteborg kan troli-
gen inte inrymmas i planen.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder 
i kommunerna är på samma nivå som 
nuvarande planer.

Nivå Högre

• Miljöåtgärderna längs det statliga 
vägnätet kan fördubblas (jämfört med 
nuläget).

• Person- och godstransporter på det 
högtrafikerade vägnätet kan få god 
standard ur trafiksäkerhets- och fram-
komlighetssynpunkt.

• trafiksäker och förbättrad framkomlig-
het för människor och gods på flertalet 
högtrafikerade vägar. Bl.a. kan e�0 ge-
nom Västra Götaland mötessepareras.

• Ytterligare ett par tätortsförbifarter 
kan byggas.
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Luleå

Kiruna

Umeå

Sundsvall

Östersund

Nivå Medel

• Kunden upplever att vägunderhållet har 
förbättrats.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder i 
kommunerna fördubblas.

• Miljöåtgärderna längs det statliga väg-
nätet kan ökas med 50 % (jämfört med 
nuläget).

• trafiksäker och förbättrad framkom-
lighet för människor och gods längs 
norrlandskusten (lansbygdsdelarna av 
e4 är mötesseparerad).

• Miljön och tillgängligheten i t.ex. 
Sundsvall och umeå kan förbättras 
genom åtgärder.

• riktade mindre åtgärder kan göras för 
att öka trafiksäkerheten på olycksdrab-
bade platser.

• Godstransporterna och fjällturisterna 
drabbas endast i begränsad omfatt-
ning av störningar under tjällossningen 
(>80% av det vägnät som är viktiga för 
näringslivet klarar dagens tillåtna las-
ter). 

Nivå Lägre

• Vägunderhållet motsvarar inte dagens 
krav.

• Betydande delar av det vägnät som är 
viktigt för näringslivet (> �5%) har inte 
en bärighetsstandard som motsvarar 
dagen laster.

• Begränsade förutsättningar för förbätt-
rad arbetspendling och regional utveck-
ling.

• utrymmet för bidrag till miljö-, trafik-
säkerhets- och kollektivtrafikåtgärder 
i kommunerna är på samma nivå som 
nuvarande planer.

Nivå Högre

• Miljöåtgärderna längs det statliga 
vägnätet kan fördubblas (jämfört med 
nuläget).

• Person- och godstransporter på det 
högtrafikerade vägnätet kan få en god 
standard ur trafiksäkerhets- och fram-
komlighetssynpunkt.

• trafiksäker och förbättrad framkomlig-
het för människor och gods på flertalet 
högtrafikerade vägar, ytterligare vägar 
kan åtgärdas med mötesseparering.

• Ytterligare tätortsförbifarter kan byg-
gas.
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3.3 TRAFIKFÖRUTSÄTTNINGAR OCH TRAFIKPROGNOS3 

På �0 år har trafikarbetet ökat med �3 procent. år �006 var trafikarbetet 
med personbil 63 miljarder fordonskilometer och med lastbil �� miljar-
der fordonskilometer, varav 4 miljarder med tunga lastbilar. trafikarbetet 
med lastbil har ökat med 37 procent på �0 år. fördelat på lätta och tunga 
lastbilar var ökningen 56 respektive �� procent. Den kraftiga ökningen av 
trafiken med lätta lastbilar beror dels på en ökad försäljning av lätta last-
bilar, dels på att vissa personbilar har registrerats om till lätta lastbilar. 
trafikarbetet med buss uppgick �006 till 0,9 miljarder fordonskilometer. 
På det statliga vägnätet har trafikarbetet ökat med �6 procent på �0 år och 
ökningen var störst på europavägarna med �� procent. 

Tabell 3.2. Trafikarbetet 1997–2006

Diagram 3.2. Källa: VTI, SCB, SIKA och Vägverket. Data bygger på reviderad trafik-
arbetsmodell där även den nya körsträckedatabasen har använts.

3 Ytterliggare material om Vägverkets 
trafikprognos finns i underlagsrap-
porterna.

40

60

80

100

120

140

160

1997 2000 2003 2006

Lätt lastbil < 3,5 ton Tung lastbil > 3,5 ton Personbil Buss

Trafiktillväxt för perioden % Genomsnittlig ökning per år %

Personbil 10,0 1,0

Lätt lastbil 56,0 4,5

Lastbil >3,5 ton 22,0 2,0
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Europavägar 21,8 2,0
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trafikutvecklingen uppvisar stora regionala skillnader och mycket stora 
skillnader mellan olika vägtyper. för nuvarande trafikprognos framgår 
detta delvis i underlagsrapporten om Vägverkets samhällsekonomiska 
kalkylvärden (VV �006:��7). en genomsnittlig nationell jämförelse mellan 
historik och prognos vad gäller trafiktillväxt framgår av nedanstående 
diagram.

trafiktillväxten under perioden �994 till �006 i genomsnitt för landet var 
3,3 procent per år för lastbilar och �,3 procent för personbilar. Prognosen 
för trafiktillväxten för perioden �006 till �0�0 är i genomsnitt �,8 procent 
per år för lastbilar och 0,8 procent per år för personbilar. under perioden 
�0�0 till �040 beräknas genomsnittlig trafiktillväxt för lastbilar bli �,7 
procent per år och för personbilar 0,7 procent per år. 

Prognosförutsättningarna har i huvudsak hämtats från den senaste lång-
tidsutredningens bas scenario (lu �003/04). lu-scenariot förutsatte en 
höjning av koldioxidskatten till en nivå som innebär att det klimatpolitis-
ka målet om en minskning av utsläppen av växthusgaser med fyra procent 
ska uppnås. Viktiga förutsättningar som har stor påverkan på trafikvoly-
men är utvecklingen av sysselsättning, befolkning och inkomst.

Diagram 3.3. Trafiktillväxt 1994–2040 – historik och prognos.Trafiktillväxt historik
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utvecklingen av sysselsättningen och inkomsterna visar sig bland an-
nat via såväl BnP tillväxten som trafikutvecklingen. trafikutvecklingen 
för lastbil ligger historiskt nära eller över BnP tillväxten. i lu �003/04 är 
prognosen att BnP växer med �,8 procent per år fram till �0�0 och det är 
även denna siffra som legat till grund för tillväxten av lastbilstrafik i här 
använd prognos. Senare prognoser4  har resulterat i högre BnP-tillväxt per 
år om �,�-�,6 procent per år fram till �0�5. Det skulle innebära betydligt 
större trafikvolymer än de som är framräknade med verktyget Sampers 
inför inriktningsunderlaget. under våren �007 har endast ett fåtal objekt-
kalkyler genomförts. i dessa har trafiktillväxten för lastbilar beräknats 
vara �,5 procent per år istället för �,8 procent. i den prognos som använts 
har bränslepriserna antagits stiga realt under prognosperioden i samma 
takt som prognostiserad real disponibel inkomst per capita vilket är 33 
procent mellan �006 och �0�0. Kostnaden för kollektivtrafikens biljett pri-
ser har under samma period antagits öka med realt 3,7 procent. (i figuren 
finns också SiKA:s tidigare prognos för personbilar med i genomsnitt �,3 
procent per år för perioden �006 till �0�0 angiven. Den prognosen utgick 
från realt konstanta bränslepriser för perioden.)

Det reala bensinpriset uttryckt i �005 års prisnivå antas �0�0 vara �3,6� 
kronor per liter och dieselpriset ��,44 kronor per liter. Att bränslekostna-
derna antas stiga samvarierat med prognostiserad real disponibel inkomst 
kan bero på att oljepriset stiger och/eller att drivmedelsskatterna föränd-
ras. råoljepriset ingår inte direkt vare sig i prognoser eller kalkyler6. 

Vägverket har således för effektbedömning och samhällsekonomisk analys 
utgått från en mycket försiktig prognos över trafikutvecklingen. osäker-
heter i trafikprognoserna har beaktats genom att Vägverket kommer att 
genomföra en enkel analys av en högre trafiktillväxt och genom att SiKA 
åtagit sig att genomföra en känslighetsanalys med än lägre trafikutveck-
ling. Prognoserna för trafikutvecklingen är osäkra, och därför planerar 
Vägverket i samarbete med övriga trafikverk och SiKA att under hösten 
�007 ta fram nya prognoser för såväl persontrafik som godstrafik.

3.4  BEDÖMNING AV INDIKATORER OCH MÅLUPPFYLLELSE
i detta avsnitt redovisar vi i sammandrag Vägverkets bedömningar av mål-
uppfyllelsen �0�0 med ovanstående tre nivåer. Vi bedömer måluppfyllelsen 
för såväl det övergripande transportpolitiska målet som de sex delmålen. 
Detta gör vi samlat för samhällsekonomisk effektivitet, de sex transport-
politiska delmålen, långsiktig hållbarhet och klimatpåverkan. för beskriv-
ning av de transportpolitiska målen, se bilaga 5. för metodbeskrivning och 
detaljerad analys per indikator, se underlagsdokument. 

3.4.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DE SAMLADE BEDÖMNINGARNA

Det övergripande transportpolitiska målet
transportpolitikens övergripande mål är ”att säkerställa en samhällseko-
nomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medbor-
garna och näringslivet i hela landet”. en metod för att bedöma måluppfyl-
lelsen för det övergripande transportpolitiska målet har tagits fram under 
�0066. 

4 Konjunkturinstitutets underlag till 
Energimyndighetens Långsiktsprognos 
2006. ER 2007:02, Långsiktsprognos 
2006.

5 Utvecklingen av bränslepriserna 
motsvarar ett ungefärligt oljepris på 
76 dollar per fat år 2020 (i 2005 års 
prisnivå).

6 Metoden är under vidareutveckling 
och beskrivs i Vägverkets Sektorsre-
dovisning 2006.
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Samhällsekonomisk effektivitet
följande indikatorer har valts för att ge stöd vid bedömningen av sam-
hällsekonomisk effektivitet:

• nettonytta

• graden av internalisering 

• långsiktigt hållbar förvaltning av vägkapitalet.

De sex transportpolitiska delmålen
Bedömningen mot respektive transportpolitiskt delmål visas i nedanståen-
de tabell, där delmålen vägs samman. Bedömningarna av några av delmå-
len har delats upp på två, eftersom det har funnits väsentliga skillnader i 
bedömningarna av indikatorerna. Viktningen mellan de sex delmålen har 
dock lika stor tyngd.

Långsiktig hållbarhet och klimatpåverkan
en av vägtransportsystemets stora utmaningar är att kraftigt minska ut-
släppen av växthusgaser. Dagens starka beroende av fossila drivmedel och 
den klimatpåverkan det åstadkommer bidrar inte till långsiktig hållbarhet, 
utifrån såväl ekologiska, sociala som ekonomiska hållbarhetsdimensioner. 

3.4.2 EFTERSATT INVESTERINGSBEHOV
en beräkning av de samhällsekonomiska effekterna med olika investe-
ringsnivåer för nationella och regionala vägar har genomförts. Denna 
visar att nettonuvärdeskvoten för de nivåer som mest liknar nivå lägre 
och nivå medel ger en nnK på cirka �,5. underlaget för beräkningen har 
hämtats från de objekt som var aktuella i den senaste planeringsomgång-
en. Det finns för närvarande inte tillräckligt underlag för att göra någon 
samhällsekonomisk beräkning av nivån +50 procent. fullständiga objekts-
kalkyler kommer att genomföras i samband med åtgärdsplaneringen för 
de projekt som kan tänkas ingå i en ny plan.

försök har genomförts för att med hjälp av kalkylverktyget Samkalk ge-
nomföra systemanalytiska överslagskalkyler. tyvärr har detta arbete inte 
kunnat slutföras och kontrollgranskats i tid för detta underlag.

Vi vet att det finns ett stort antal objekt och riktade mindre åtgärder med 
hög förväntad nytta med i den inventering av behovet som genomförts. to-
talt bedömer vi att den samlade nnK för nationella och regionala planerna 
ligger mycket högt. en jämförelse kan även göras med nuvarande nationell 
plan där nnK låg på �,4.

Att genomföra samhällsekonomiskt lönsamma åtgärder bidrar till ökad 
välfärd och samhällsekonomisk effektivitet. ett objekt som kan uppvisa ett 
positivt nettonuvärde, d.v.s. en kvot över 0 kan antas vara samhällsekono-
miskt lönsamt att genomföra.

De höga genomsnittliga nettonuvärdeskvoterna, även för objekt som inte 
ryms i pågående eller tänkta planeringsramar indikerar ett eftersatt inves-
teringsbehov i vägtransportsektorn.

Det finns ett nyttokostnadsgap med tänkbara samhällsekonomiskt lön-
samma investeringar på grund av ett eftersatt behov av väginvesteringar. 
Gapet är en indikation på att det finns många investeringar kvar att göra 
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som är lönsamma. investeringar bör upphöra när gapet närmar sig noll. Vi 
illustrerar detta med två exempel. 

nuvärdet av nyttorna vid punkten +�5 i diagrammet är �84 miljarder 
kronor, medan nuvärdet av de samhällsekonomiska kostnaderna (inklu-
sive skattefaktorer) är ca 85 miljarder kronor. Detta ger en hög nnK på �,3, 
vilket kan ses av den stora differensen mellan nyttor och kostnader på ca 
�00 miljarder kronor. Vid en ökad mängd investeringar kan detta gap på ca 
�00 miljarder kronor slutas och vi når en nnK på 0, där inte fler investe-
ringar behövs. Detta kan ske genom att nyttotillväxten stagnerar och/eller 
att kostnaderna ökar. 

Vid ett antagande om att vi är färdiginvesterade vid en nnK på 0,5 skulle 
differensen (gapet) uppgå till ca 45 miljarder kronor.

Diagram 3.4. Nyttokostnadsgapet.

Diagrammet visar att det finns ett eftersatt behov av investeringar i och 
med att det skulle kräva mycket för att sluta gapet mellan samhällsekono-
miskt lönsamma investeringars beräknade nytta och de samhällsekono-
miska kostnaderna för dessa investeringar.  

3.4.3  ÖVERGRIPANDE SAMLAD BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE  
 2010–2019
tabellen nedan visar en övergripande samlad bedömning av måluppfyl-
lelse för tre anslagsnivåer: nivå lägre, medel och högre. Bedömningen av 
dessa utgår från de tre samlade bedömningarna av samhällsekonomisk 
effektivitet, de transportpolitiska målen respektive långsiktig hållbarhet 
och klimatpåverkan.
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Samlad bedömning 2010 – 2019 Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

Samhällsekonomisk effektivitet

– Trafiken betalar sina samhällsekonomiska marginalkostnader
(internalisering av externa kostnader) 8

– Nettonytta för objekt som öppnas för trafik under perioden 9

Grön Grön Grön

– Långsiktigt hållbar förvaltning av vägkapitalet
Röd Gul Grön

GulGulGul

GråGråGrå

Övergripande samlad bedömning 2010 – 2019 Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

Transportpolitiken ska säkerställa en samhälls - ekonomiskt effektiv och långsiktig transport- 
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

 
GulGulGul

Förklaring av färger och pilar i bedömningarna. 

7 Denna bedömning innehåller inte någon prognos för 
hur frågan om klimatgaser ska lösas.

8 Nödvändiga åtgärder för internalisering delvis utanför 
väghållarnas påverkan.

9 Nyttan kommer att vara ökande eftersom fler sam-
hällsekonomiskt lönsamma projekt kan genomföras 
vid större anslagsnivåer medan marginalnyttan (NNK) 
kommer att vara avtagande eftersom grundantagandet 
är att vid åtgärdsplaneringen läggs projektet med störst 
nytta först i kön.

Målet har uppfyllts Delar av målet har uppfyllts Målet har inte uppfyllts
Underlag för bedömning 

saknas

Grön Gul Röd Grå

Pil mot norr = stor 
positiv utveckling 

Pil mot nordost = 
positiv utveckling

Pil mot ost = oföränd-
rad utveckling 

Pil mot sydost = nega-
tiv utveckling 

Pil mot syd = stor 
negativ utveckling
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10 Nödvändiga kraftfulla åtgärder 
kopplade till denna indikator ligger 
delvis utanför väghållarens påverkan.

Samlad bedömning 2010 – 2019 Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

Avvägd måluppfyllelse

Tillgänglighet – Storstad (0,5)
Röd Röd Gul

Tillgänglighet – Övriga landet (0,5)
Gul Grön Grön

Regional utveckling – Fördelning hela landet (0,5)
Gul Grön Grön

Regional utveckling – Nationell tillväxt (0,5)
Röd Gul Gul

En god miljö – Klimat (0,5)10

Röd Gul Grön

En god miljö – Övrigt (0,5)
Röd Gul Grön

Transportkvalitet (1)
Gul Grön Grön

Trafiksäkerhet (1)

Jämställdhet (1)

Långsiktig hållbarhet: Ekologisk, social, kulturell och ekonomiskt hållbar transportförsörjning. Långsiktig hållbarhet mäts och redovisas både med 
måtten för de sex transportpolitiska delmålen och måtten för samhällsekonomisk effektivitet.

GulGulGul

GulGulGul

GulGulGul
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3.4.4 TILLGÄNGLIGHET

Måluppfyllelse för nivå medel
i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö ökar fordonstrafi-
ken och därmed trängseln år från år. Det krävs därför mer åtgärder än vad 
något av de alternativa nivåerna innebär för att nå det totala målet om 
förbättrad tillgänglighet i storstad. i övriga landet är trängseleffekterna 
i det närmaste obefintliga. Därför medför åtgärder enlig nivå medel eller 
nivå högre att målet om ökad tillgänglighet i övriga landet uppnås.

Arbetspendlingen gynnas, främst genom att kollektivtrafikresandet får 
väsentligt bättre förutsättningar med åtgärderna i nivå medel. Möjlighe-
terna att arbetspendla med bil förbättras med den nivån, om än i mindre 
utsträckning. förbättringarna för arbetspendlingen förutsätter dock att 
trängselskatten i Stockholm finns kvar. 

Nivå medel och nivå högre beräknas ge stora förbättringar även för cy-
keltrafik och tillgängligheten i kollektivtrafiken för funktionshindrade. 
cykel- och kollektivtrafikens andel av det kortväga resandet i tätorter har 
ökat de senaste åren. Alla nivåer innehåller stora satsningar på detta om-
råde, både på statliga vägar och kommunala vägar. Kollektivtrafiken på ett 
utpekat och prioriterat kollektivtrafiknät beräknas år �0�0 vara tillgänglig 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga med åtgärder 
enligt alla nivåerna. Det innebär att målet som är satt till år �0�0 åtmins-
tone ska vara uppfyllt år �0�0. restiden i högtrafik med kollektivtrafik på 
väg beräknas minska på utpekade stråk i storstäderna med anslag enligt 
nivå medel eller nivå högre. 

Antalet barn som på egen hand tryggt och säkert kan ta sig till skolan 
kommer att öka med de åtgärder som stat och kommuner vidtagit. Alter-
nativ medel beräknas ge stora ytterligare förbättringar. trafiken antas 
öka de närmaste åren, men sektorsåtgärder som innebär fler vägar med 
hastighetsbegränsningen 30 km/tim och ett nytt hastighetssystem med 
40 km/tim i tätort medför sammantaget en förbättring av möjligheten för 
barn att säkert ta sig till skolan. Statsbidrag till påverkansåtgärder kan 
ytterligare förbättra dessa möjligheter. 

tillgängligheten för näringslivets varu- och servicetransporter har ökat i 
större tätorter, delvis beroende på trängselskatten i Stockholm. transport-
tiden för gods på utpekade stråk i högtrafik i storstäderna har minskat de 
senaste åren��. i Stockholm förutsätter en fortsatt förbättring dock att det 

Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

SAMLAD BEDÖMNING – Tillgänglighet i storstad
Röd Röd Gul

SAMLAD BEDÖMNING – Tillgänglighet i övriga landet
Gul Grön Grön

11 Se Vägverkets Sektorsredovisning 2006.
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Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

SAMLAD BEDÖMNING – Tillgänglighet i storstad
Röd Röd Gul

SAMLAD BEDÖMNING – Tillgänglighet i övriga landet
Gul Grön Grön

finns en trängselskatt samt att  nordsydlig förbindelse i Stockholm byggs. 
Bland annat på grund av att denna förbindelse inte ryms i nivå medel blir 
bedömningen av måluppfyllelsen röd. 

fordonstrafiken har ökat �-� procent per år de senaste åren i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. förbättrade trafiklösningar kan medföra trafikök-
ningar, vilket försämrar tillgängligheten för godstransporter, men ef-
fektiviseringar och logistiklösningar inriktade på gods motverkar detta. 
investeringar i uppställningsplatser och omlastningsplatser för gods är 
exempel på planerade åtgärder som förbättrar tillgängligheten för gods-
trafiken. nivå medel innebär en fortsatt förbättring av tillgängligheten för 
godstrafiken i stort, men ingen ytterligare förbättring för gods på utpe-
kade stråk i högtrafik i storstäderna.

Vägverkets åtgärder för att förbättra tillgängligheten kan även antas för-
bättra jämställdheten. inte minst mixen av åtgärder med stora satsningar 
på kollektivtrafiken och arbetspendling bidrar till ökad jämställdhet.

Måluppfyllelse för nivå högre
Nivå högre innebär ännu större förbättringar för arbetspendlingen. Genom 
ytterligare satsningar på utbyggnad av åtgärder som gynnar kollektivtrafi-
ken och påbörjade av utbyggnad av en nord-sydlig förbindelse i Stockholm 
och andra angelägna utbyggnader på nationella vägar i storstadsområden 
så förbättras tillgängligheten ytterligare.

tillgängligheten förbättras mera både för cykeltrafik, för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt för barn. Nivå högre ger 
även ytterligare förbättringar för godstrafiken samt vissa förbättringar för 
godstrafik i storstäder. 

Måluppfyllelse för nivå lägre
åtgärder enlig nivå lägre medför att målet om ökad tillgänglighet i stor-
stad inte uppnås samt att målet om ökad tillgänglighet för övriga landet 
bara delvis uppnås. 

Alla alternativa nivåer innebär stora satsningar på riktade mindre åtgär-
der som gynnar kollektivtrafiken. Nivå lägre innebär mindre förbättringar 
för kollektivtrafiken än de högre nivåerna och en försämring av nuvarande 
utveckling för biltrafiken i storstäderna. Nivå lägre medför en liten för-
bättring för cykeltrafiken och av barns tillgänglighet till sin skola, men 
oförändrad utveckling av tillgängligheten för funktionshindrade. nivån 
innebär dessutom en försämring av restiderna för godstrafik på utpekade 
stråk i högtrafik i storstäderna, i förhållande till nuvarande utveckling. 
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Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

SAMLAD BEDÖMNING – regional utveckling: fördelning hela landet
Gul Grön Grön

SAMLAD BEDÖMNING - regional utveckling: nationell tillväxt
Röd Gul Gul

3.4.5  REGIONAL UTVECKLING 

Det finns inte något tidsatt kvantifierat mål för delmålet regional utveck-
ling. Målet kan därför betraktas som ett riktningsmål som innebär att 
vägtransportsystemet ska bidra positivt till utvecklingen.

transportsystemet påverkar den regionala utvecklingen i huvudsak genom 
att förbättrad tillgänglighet och förbättrad transportkvalitet bidrar till 
att olika geografiska områden blir attraktivare som bostadsorter samt att 
förutsättningarna för näringslivets utveckling förbättras. Attraktivare bo-
endemiljöer kan handla om allt från förbättrade bostadsmiljöer till bättre 
tillgänglighet till arbetsmarknad och utbildning, offentliga serviceutbud, 
kommersiella utbud och kulturutbud. Situationen för näringslivet kan 
förbättras genom bättre förutsättningar för godstransporter eller bättre 
tillgänglighet till arbetskraft eller marknader.

Vid bedömning av måluppfyllelse tillmäts den förväntade utvecklingen i 
storstads- och tätortsområden stor betydelse. utvecklingen där påverkar 
landets förutsättningar för tillväxt totalt sett, eftersom en stor del av lan-
dets ekonomiska utveckling sker i landets mest tätbefolkade områden.

Måluppfyllelse för nivå medel

Fördelning över hela landet
Nivå medel bedöms ge viss förbättring för landsbygd och glesbygd genom 
att tillgängligheten förbättras något till arbetsplatser och arbetskraft 
samt till regionala centrum. Även åtgärder på viktiga näringslivsvägar ger 
förbättringar, bland annat genom förbättrad bärighet. Även tillgänglig-
heten till viktiga hamnar och kombiterminaler bedöms kunna förbättras. 
förbättringarna gäller såväl person- och lastbilstrafik som kollektivtrafik.

Tillväxt
utvecklingen för landet totalt sett är svårbedömd, eftersom trafiktillväxt 
och trafikträngsel är störst i landets mest tätbefolkade områden. insatser 
görs för att förbättra kollektivtrafik och begränsa trängsel i vägsystemet, 
men samtidigt beräknas både personbilstrafiken och godstransporterna 
öka. Det innebär risk för ökad trängsel. Den samlade bedömningen är att 
situationen blir oförändrad.
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Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

SAMLAD BEDÖMNING – En god miljö: klimat
Röd Gul * Grön

SAMLAD BEDÖMNING – En god miljö: övrigt
Röd Gul * Grön

* förutsätter bidragande insatser från andra aktörer

Måluppfyllelse för nivå högre

Fördelning över hela landet
insatserna i nivå högre beräknas förbättra situationen på landsbygd och 
glesbygd ytterligare vad gäller näringslivsvägar och vägar till hamnar och 
nationella centrum – Sverige blir ”lite rundare”. Den fördelningspolitiska 
dimensionen tillgodoses därmed.

Tillväxt
Med nivå högre görs ytterligare insatser för att förbättra situationen i tät-
befolkade områden för näringslivstransporter och kollektivtrafik, liksom 
för transporter till hamnar och flygplatser. trängseln i storstäderna är 
dock mycket svår att bemästra, vilket gör situationen svårbedömd. utveck-
lingen totalt sett bedöms därför som ungefär oförändrad under perioden 
�0�0–�0�9.

Måluppfyllelse för nivå lägre

Fördelning över hela landet
Det relativt sett små insatserna i transportsystemet bedöms inte påtag-
ligt påverka förhållandena på landbygd och i glesbygd. Bärigheten kan till 
exempel inte förbättras på vägar med svag bärighet. Samtidigt förväntas 
näringslivets krav öka. Den samlade bedömningen är därmed att situatio-
nen blir oförändrad.

Tillväxt
insatserna i landets mest tätbefolkade områden kommer inte att räcka till 
för att möta trafiktillväxten. Därmed ökar risken för trängsel.

3.4.6  GOD MILjÖ 

Vägverkets arbete med miljöfrågor skär tvärs igenom alla ekonomiska 
finanser. ett urval av det arbete som redan görs, och kan komma att fort-
sätta att göras, har vi valt att lägga som en underlagsrapport��. 

Delmålet god miljö omfattar �6 miljökvalitetsmål. Vägverket har valt att 
göra en samlad bedömning utifrån ett begränsat antal milökvalitetsmål. 
Miljökvalitetsmålen har valts ut genom allmän expertbedömning. urvals-

12 Se Underlagsrapporter.
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kriteriet har varit hur stor miljöpåverkan från vägtransportsystemet är. 
urvalet har dessutom grupperats efter områdena Begränsad klimatpåver-
kan, frisk luft, Mindre buller, Vatten och material och landskap.

Vägverket inriktar sitt arbete för begränsad klimatpåverkan på de fem 
viktigaste åtgärdsområdena:

• transporteffektivt samhälle

• energieffektiv väghållning

• energieffektiv användning av fordon

• energieffektiva fordon

• Biodrivmedel

en av vägtransportsystemets stora utmaningar är att kraftigt minska 
utsläppen av växthusgaser. för koldioxidutsläppen är målet att dessa 
ska minska med �0 procent till år �0�0 jämfört med år �990�3. Vägver-
kets åtgärder kan dock inte ensamma bli tillräckliga för att detta mål ska 
uppnås. Bedömningen grundar sig på beräkningen i Vägverkets strategiska 
plan av utvecklingen av koldioxidutsläppen jämfört med bedömning av ef-
fekter från åtgärder Vägverket föreslår i detta inriktningsunderlag. 

Vägverket vill verka för ett transporteffektivt och resurssnålt samhälle 
med minskad energiförbrukning och ökad andel förnyelsebara drivmedel i 
transportsystemet. Samhällets fysiska struktur måste långsiktigt bidra till 
denna utveckling. fyrstegsprincipen är härvid ett viktigt förhållningssätt 
som vi vill fortsätta att använda och vidareutveckla och även sprida till 
våra samarbetsparter.

till år �0�0 bedömer Vägverket att utsläppen från vägtransportsystemet 
uppgår till knappt �8 miljoner ton koldioxid. �990 var utsläppen ca �7 
miljoner ton. i klimatstrategin år �004 redovisade Vägverket möjligheter 
att reducera koldioxidutsläppen påtagligt.�4 flera av åtgärderna var och 
är fortfarande beroende av och förutsätter insatser från andra aktörer på 
marknaden. Motsvarande uppskattning skulle idag inte ge lika stor minsk-
ning på grund av att faktorer som påverkar prognos för koldioxidutsläpp 
från vägtransportsystemet ändrats i för måluppfyllelsen gynnsam rikt-
ning.  

när det gäller drift och underhåll visar belysningsstrategin på intres-
santa möjligheter till energieffektiviseringar och besparingar särskilt på 
det kommunala vägnätet. Dessa motverkas i någon utsträckning av att fler 
vägar innebär ökad energianvändning genom belysning och ventilation.

De satsningsförslag som Vägverket redovisar inom ramen för sektors- och 
myndighetsuppgiften är i en storleksordning som skulle kunna reducera 
trafiktillväxten, öka energieffektiviteten, öka andelen förnyelsebara driv-
medel och därmed leda till att Vägverket kan uppnå målnivån�5 till år �0�0. 
rätt hastighet där både klok skyltning och förbättrad efterlevnad ingår, är 
viktiga bidragande orsaker till detta.

i nivå lägre får inte Vägverket tillräckligt utrymme att genomföra insats-
förslagen i sektorsuppgiften och i alternativet är därför utsikterna att 
uppnå klimatmålet små. ingen av nivåerna leder till att målet kan uppnås 
helt eller delvis, om de inte kombineras med kraftfulla transportpolitiska 
åtgärder och bidragande insatser från andra aktörer.

13 Vägverkets ambitionsnivå, ur 
Strategisk plan 2008-2017.

14 Vägverket, publikation 
2004:102, Klimatstrategi för 
vägtransportsektorn.

15 Vägverkets ambitionsnivå, ur 
Strategisk plan 2008-2017.
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Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

SAMLAD BEDÖMNING – Transportkvalitet 
Gul Grön Grön

för områdena frisk luft, Mindre buller, Vatten och material och landskap 
är de viktigaste åtgärdsområdena:

• renare fordon och arbetsmaskiner

• Mindre mängd slitagepartiklar

• Minskad exponering

• ljuddämpande fasader, tystare beläggningar och bättre råd och 
stöd om bullerfrågor

• tystare trafik

• tystare fordon och däck

• Minskad spridning

• Begränsad skaderisk

• rening

• resurshushållning

• åtgärdade brister i befintligt vägnät

• Skapande av mervärden via natur- och kulturmiljöer

• utbildning och forskning

inom dessa områden bedöms Vägverkets nivå medel möjliggöra ytterligare 
förbättringar och effektiviseringar som bidrar till måluppfyllelse, under 
förutsättning att även kommunerna vidtar åtgärder under perioden. Målen 
när det gäller buller är särskilt svåra att nå.

Med åtgärder enligt nivå högre gäller detsamma, men utrymmet för ytter-
ligare förbättring ökar något. Med nivå lägre är inte Vägverkets insatser 
tillräckliga för att sammantaget leda till måluppfyllelse. Detta främst på 
grund av att åtgärder mot buller inte kan genomföras.

Bullerstörningarna kan minskas i mycket hög grad och kostnadseffektivt. 
Särskilt kritiskt för framgång är stödet till kommunerna samt det interna-
tionella arbetet för att minska fordonens bulleremissioner.

Samtliga nivåer gör det möjligt att minska andelen av ny infrastruktur 
som bedöms ge påtaglig skada på utpekade områden. Bedömningen base-
ras på ett övergripande material och kan påverkas av den slutliga sam-
mansättningen av åtgärder.

3.4.7 TRANSPORTKVALITET 
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transportsystemet ska medge en hög transportkvalitet för både med-
borgare och näringsliv. Kvaliteten i transportsystemet mäts i termer av 
tillförlitlighet, trygghet, flexibilitet, bekvämlighet och framkomlighet samt 
tillgång till information.

transportkvaliteten�6 kan sägas vara hög när en färd på en gång- och 
cykelväg, en grusväg eller en belagd väg kan göras rimligt snabbt, säkert, 
komfortabelt, miljövänligt och utan obehagliga överraskningar.

De insatser i pendlingsstråk och för näringslivets transporter som ryms i 
Vägverkets nivå medel leder till ökad transportkvalitet genom bland an-
nat utvecklade informationsinsatser och dialogstyrd drift. Genom ökade 
satsningar på kundanpassade tjänster för trafikledning och trafikstyr-
ning optimeras användningen av hela transportsystemet. Detta innebär 
att även de samhällsekonomiska kostnaderna för vägtrafik kommer att 
minska något. restidsvariationen minskar i storstäderna, framförallt för 
kollektivtrafiken men troligtvis även för godstransporter, vilket leder till 
ökad tillförlitlighet i trafiksystemet på dessa orter. De höga kraven på 
driftsäkerheten i vägtrafikledningssystemen – som i sin tur förutsätter 
högkvalitativt underhåll – kan tillgodoses. utfallet blir något bättre med 
Vägverkets nivå medel än med nivå lägre, och ännu något bättre med nivå 
högre.

Vissa grupper känner otrygghet när de vistas i trafiken. exempel på det är 
äldre som upplever att trafikrytmen är för hög, kvinnor som befarar att bli 
överfallna om de rör sig i vissa vägmiljöer, pendlare som tar bilen ända till 
jobbet för att de befarar att bli rånade på obevakade pendelparkeringar 
och lastbilschaufförer som har svårt att hitta trygga nattparkeringar. 
trygghetsskapande åtgärder kan göra det möjligt för dessa grupper att 
röra sig i samhället i samma grad som andra. De resurser som kan avsät-
tas för sådana åtgärder innebär något större förbättringar med Vägverkets 
nivå medel än med nivå lägre, och ännu något bättre med nivå högre.

De vägegenskaper som Vägverket anser mest påverkar transportkvaliteten 
är väglaget vintertid, vägytans jämnhet och friktion samt restriktioner i 
bärigheten. Det gäller för såväl kollektivtrafik och godstransporter som 
enskilda trafikanter (även gående). Väglaget vintertid påverkar transport-
kvaliteten på olika sätt. reshastigheten minskar då man försöker minska 
olycksrisken, komforten blir sämre vid besvärligt väglag och fordonskost-
naderna stiger när det är djup snö. Samtliga anslagsalternativ innebär att 
det statliga och enskilda vägnätet hålls i ett framkomligt tillstånd under 
vintersäsongen. Detta gör även trafiken vintertid tillförlitlig och förutsäg-
bar. Gång- och cykeltrafiken prioriteras så att de oskyddade trafikanterna 
inte tvingas ut i vägbanan. Kollektivtrafikresenärerna får förbättrad till-
gång till hållplatser. 

Vid extrema vädersituationer drabbas trafikanterna ofta av stora trafik-
störningar. ett ändrat framtida klimat innebär betydande risker för att 
extrema situationer uppstår oftare än idag och att deras negativa effekter 
blir avsevärt mer omfattande. Därför föreslår Vägverket årlig medelstill-
delning för att börja arbetet med att minska vägnätets sårbarhet. utfal-
let blir något bättre med nivå medel än med nivå lägre, och ännu något 
bättre med nivå högre. 

Vägens jämnhet och ytstruktur påverkar i olika grad restid, trafiksäkerhet, 
fordonskostnader och åkkomfort och även det buller som trafiken alstrar. 

16 Transportkvalitet kan difinieras 
som förhållandet mellan trafikens 
upplevelse av resan och förväntning-
arna på resan. Trafikanten uppfattar 
transportkvaliteten som hög när upp-
levelsen av resan är den förväntade 
eller bättre än förväntat. Väghållarna 
beskriver vilken driftstandard och 
underhållsstandard som trafikanterna 
ska kunna förvänta sig på olika typer 
av vägar samt vilka laster som är till-
låtna. Information om detta finns som 
beskrivningar av serviceåtaganden, 
aktuell information i medier, skyltning 
av upplåten bärighet med mera. 
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Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

SAMLAD BEDÖMNING – Trafiksäkerhet 

GulGul Gul

Dagens jämnhet och ytstruktur på det belagda vägnätet kan upprätthållas 
med samtliga anslagsalternativ. 

Bärigheten på en väg har både en teknisk och en ekonomisk aspekt. en 
bros tekniskt maximala bärighet kan ganska väl fastställas, medan den är 
mer diffus för en väg. Med högre laster och ökande trafikmängd ökar för-
slitningen (nedbrytningen) av såväl broar som vägar. Den tillåtna brutto- 
och axellast som väghållaren beslutar om grundas därför på en ekonomisk 
avvägning, där underhållskostnader och samhällskostnader vägs mot 
varandra. Bärigheten på en väg ändras också då tjälen går i marken och 
vid tjällossning. Det är av stor betydelse för till exempel skogsnäringen 
att väghållarna är flexibla och ger transportörerna möjlighet till tyngre 
transporter när vägen tål det. för nuvarande nationella väghållningsplan 
har bärighetsbristerna på viktiga näringslivsvägar och broar identifie-
rats. Med Vägverkets nivå medel kan merparten av vägarna med brister 
åtgärdas till full bärighet året runt och det blir inga restriktioner under 
tjällossning på dessa vägar under ett normalår. Med nivå lägre blir något 
färre vägar åtgärdade, med nivå högre något fler.

enligt det transportpolitiska delmålet om hög transportkvalitet ska 
vägtransportsystemets tillstånd medge en hög transportkvalitet för 
medborgarna och näringslivet. Det finns också ett etappmål: kvaliteten i 
det svenska vägtransportsystemet ska successivt förbättras. Graden av 
uppfyllelse av delmålet bedöms genom en subjektiv jämförelse av trans-
portkvalitet för medborgare och näringslivet i jämförbara länder. till-
ståndet på de svenska vägarna bedöms kunna förbättras avsevärt under 
planperioden och bör gott och väl motsvara tillståndet i övriga norden och 
tyskland för vägar med samma trafikvolym. Därmed kan både delmålet 
och etappmålet uppnås under planperioden om de årliga anslagen följer 
Vägverkets nivå medel eller mer.

3.4.8 SÄKER TRAFIK 

Det långsiktiga målet för trafiksäkerheten är att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. under planperioden bidrar Väg-
verket till att antalet dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor minskar. 
etappmålet för �007 var högst �70 döda i vägtrafiken. ett nytt etappmål är 
ännu inte formulerat. Delmålet är inte tidsatt. Därför är det inte möjligt att 
uttala sig om i vilken takt åtgärder bör vidtas. 

Måluppfyllelse för nivå medel
för det regionala vägnätet innebär denna anslagsnivå att betydande delar 
av det högtrafikerade vägnätet kan mötessepareras. Vidare kan man genom 
höjda bidrag göra viktiga trafiksäkerhets- miljö- och kollektivtrafikåtgär-
der i kommunerna. Den samlade bedömningen av Vägverkets nivå medel 
är att det svenska vägtransportsystemet i sin helhet närmar sig nollvi-



38    VÄGVerKetS SAMlADe AlternAtiV MeD effeKtBeDöMninG

sionen. Även efter planperiodens slut kommer vi emellertid att vara långt 
från målet noll dödade och noll allvarligt skadade. Vägtransportsystemet 
kommer också att vara långt från färdigutformat efter nollvisionsbeslutet 
och dess funktion långt från anpassad efter detta beslut. Med de samlade 
förslagen till insatser enligt nivå medel fortsätter trenden med mins-
kande antal dödade. Denna trend har rått under det senaste decenniet och 
indikerar att systemets säkerhet har förbättrats. Vägverkets arbete med 
trafiksäkerhet delas här in i tre kategorier: vägnätet, beteenden och teknik 
i systemet.

Måluppfyllelse för nivå högre
Nivå högre medför att vi kan komma ännu närmare målet Säker trafik. 
Säkrare framkomlighet kan åstadkommas på flertalet högtrafikerade vägar. 
Bland annat kan viktiga delar av e4, e6, e�8, e�0, e�� och hela e45 ges 
en mötesfri standard. (Se även föregående kartor samt avsnitt 8.5.� för 
en preciserad lista). Vi kan ordna sidoområden samt nå längre vad gäller 
trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.

Måluppfyllelse för nivå lägre
åtgärder enlig nivå lägre medför att vi inte kommer nå lika långt mot 
målet säker trafik som med nivå medel. investeringsramen blir något min-
dre, och det innebär färre kilometer väg med mötesseparering samt färre 
åtgärder för oskyddade trafikanter. 

Vägnätet
en enhetlig och genomtänkt lösning av tillgängligheten för oskyddade 
trafikanter på smala mötesseparerade vägar ska utvecklas. en väsentlig 
utbyggnad av sidoräcken ska prioriteras på vägar med höga trafikflöden 
och höga hastigheter. De säkerhetsbrister som finns i vägnätet ska belysas 
och hanteras. eurorAP:s mått på vägars säkerhetsstandard (road protec-
tion score, rPS) kan vara en möjlig utgångspunkt. Vägverket ska undersöka 
om detta mått kan användas som en av flera prioriteringsgrunder och för 
att sätta framtida mål. Vägar ska mötessepareras och de mest trafikerade 
vägarna ska tas först. Måttet för säker trafik i tätort ska tas fram så snart 
som möjligt. Arbetet med barns skolvägar ska prioriteras. 

Beteenden
försöket med hastighetsgränserna 40 och 60 km/tim i tätorter ska utvär-
deras. förhoppningen är att dessa hastighetsgränser tillsammans med 30 
km/h ska kunna införas på bred front.  Det finns en mycket stor säkerhets-
potential i att öka regelefterlevnaden inom områdena bilbälte, nykterhet 
och hastighet. Kortsiktigt ska hastighetsefterlevnad med övervakning och 
stödsystem prioriteras. Även regelverket för alkolåsprogram ska förändras 
på kort sikt, så att även personer som inte fällts för rattfylleribrott ska 
kunna få ingå i ett sådant program. nya angreppssätt för att öka använd-
ningen av cykelhjälm bland vuxna ska tas fram, samtidigt som de riktade 
åtgärderna mot barn och unga ska fortsätta.

Människor behöver få ökad kunskap om hastighetens betydelse för säker-
heten och miljön. Vägverket ska också stimulera den allt större marknaden 
för system och tjänster som ger trafikanterna stöd att följa reglerna. en 
bärande idé i all kunskapsöverföring till medborgarna är att säkerhet lö-
nar sig. Vägverket ska underlätta införandet av ett nytt trafikförsäkrings-
system med individuell riskbedömning och individuell premiesättning. en 
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strategi för att öka regelefterlevnaden hos moped- och motorcykelförare 
ska snarast tas fram tillsammans med branschen och intresseorganisatio-
ner. Metoder för mätning av trygghet i vägtransportsystemet ska utveck-
las.

Teknik i systemet
hastighetsefterlevnaden ska bli bättre. en långsiktig ambition ska vara att 
högst � procent av trafiken sker med högre hastighet än polisens tolerans-
nivå. Detta ska omedelbart vara ambitionen för dagens AtK-sträckor. Alla 
vägar utan mitträcke med hastighet över 70 km/tim och betydande trafik-
mängd ska så snart som möjligt vara kontrollerade på något sätt. Vägver-
ket ska stödja polisen i tillämpningen av polisens övervakningsstrategi. 
nya angreppssätt för att få iSA (intelligent stöd för anpassning av hastig-
het) tillämpbart på bred front ska tas fram.

På kort sikt ska mätning och övervakning av bältesanvändningen öka. 
Detta ska skapa en ökad efterfrågan på intelligenta bältespåminnare. Sam-
tidigt ska fordonsindustrin stödjas i utvecklingen av dessa system. 

Vägverket ska prioritera det internationella arbetet med bland annat stöd 
till eu inför internationell lagstiftning och forskning och till euroncAP 
för internationell konsumentinformation och benchmarking mellan olika 
internationella fordonstillverkare. Vägverkets omvärldsbevakning och 
uppföljningen av nya stödsystem ska utökas och resultaten ska samordnas 
och spridas på ett effektivare sätt. nationellt är de viktigaste angreppssät-
ten marknadspåverkan och stimulans av nya effektiva stödsystem genom 
fuD, information, trafikförsäkring, dialog och påverkan på företag och 
organisationer med stora fordonsflottor. Vägverket ska prioritera informa-
tion till medborgarna och beslutsfattare/politiker för att på sikt möjlig-
göra system för ökad ekonomisk stimulans av säkra och energieffektiva 
fordon och uthållig drivmedelsförsörjning.

3.4.9 jÄMSTÄLLDHET

Målet ska vara ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är 
utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. 
Kvinnor och män ska ges samma möjligheter att påverka transportsys-
temets tillkomst, utformning och förvaltning, och deras värderingar ska 
tillmätas samma vikt.

i arbetet med inriktningsunderlaget har vi nyttjat det insamlade material 
vi redan har i våra kunddokument. i dessa har vi fångat olika fakta om 
kvinnor och mäns resande. Vi vet hur grupperna reser idag, men vi har 
mindre kunskap om hur de vill resa i framtiden. Vi har försökt beakta både 
kvinnors och mäns behov utifrån de kunskaper vi har.

Nivå lägre Nivå medel Nivå högre

SAMLAD BEDÖMNING – Jämställdhet 

GulGulGul



40    VÄGVerKetS SAMlADe AlternAtiV MeD effeKtBeDöMninG

nedan följer en redovisning av ett urval av aktiviteter som Vägverket 
föreslår i vårt inriktningsunderlag som visar hur vi försöker integrera det 
sjätte delmålet i vårt underlag. 

Genom Vägverkets förslag till satsningar inom vår sektorsverksamhet på 
att stödja valet av hållbara personresor bedömer vi att vi stimulerar och 
underlättar ett resbeteende som i dag kan betraktas som kvinnligt. ur jäm-
ställdhetssynpunkt, såväl som ur miljösynpunkt, är detta positivt. Möjlig-
heterna att påverka är något bättre med Vägverkets nivå medel och nivå 
högre än med nivå lägre.

i Vägverkets nivå medel finns resurser till satsningar på att öka trygghe-
ten i vägmiljöerna, underlätta framkomligheten och minska osäkerheten i 
restid för kollektivtrafiken och göra denna mer användbar för funktions-
hindrade. Vägverket bedömer att vi därmed stimulerar och underlättar ett 
resbeteende som i dag kan betraktas som kvinnligt. ur jämställdhetssyn-
punkt, såväl som ur tillgänglighetssynpunkt, är detta positivt. utfallet blir 
något större med Vägverkets nivå medel än i nivå lägre och ännu något 
större med nivå högre.

Kvinnor är mer positivt inställda till regelövervakning än vad män är. 
Kvinnor och män söker delvis olika typer av information, enligt vad 
Vägverkets system för hantering av kundärenden visar. Av dem som sökt 
information sedan oktober �004 var knappt en tredjedel kvinnor. Män 
söker oftare information om fordonsfrågor, medan kvinnor i något större 
utsträckning än män söker information om människan i vägtrafiken. i Väg-
verkets nivå medel finns avsevärda resurser till satsningar som ger både 
kvinnor och män stöd i att avstå från att ta stora risker i trafiken. Vägver-
ket bedömer att vi därmed stimulerar och underlättar ett beteende som i 
dag kan betraktas som kvinnligt. ur jämställdhetssynpunkt, såväl som ur 
trafiksäkerhetssynpunkt, är detta positivt. utfallet blir något bättre med 
Vägverkets nivå medel än med nivå lägre, och ännu något bättre med nivå 
högre.

regional utveckling genom regionförstoring främjar generellt sett perso-
ner med hög utbildningsnivå som mer än andra grupper har lättare att 
finna arbete när en större region är tillgänglig. Kvinnor har visserligen 
generellt högre utbildning än män men finns oftare än män i yrken inom 
vård och offentlig sektor. Dessa typer av arbeten är mer geografiskt ut-
spridda än många andra typer av arbeten. Vägverkets nivå medel, i kom-
bination med införandet av nya hastighetsgränser, medför bland annat 
kortare restidsavstånd, vilket vidgar arbetsmarknadsregionerna. Detta 
gynnar både kvinnor och män på sikt. Med dagens resmönster bedömer 
Vägverket dock att det är männen som drar störst nytta av restidsförkort-
ningar, framförallt om åtgärderna som genererar restidsvinsterna inte 
ligger i nära anslutning till regionala arbetsmarknadscentrum. 

Vägverket bedömer att det svenska transportsystemet vid utgången av 
planperioden ännu inte kan kallas jämställt. Den organisatoriska jäm-
ställdheten bedömer vi visserligen kunna vara säkrad inom Vägverket före 
år �0�0, och förhoppningsvis ökar jämställdhetsmognaden i även övriga 
delar av sektorn. Även användningen av transportsystemet bör ha blivit 
mer jämställd som en effekt av Vägverkets åtgärder, men troligen kvarstår 
flera viktiga skillnader mellan mäns och kvinnors användning av trans-
portsystemet.
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Genom vår sektorspåverkande verksamhet kan Vägverket medverka till att 
öka den organisatoriska jämställdheten bland våra samarbetspartner. Väg-
verket avser att aktivt arbeta med jämställdhetsintegrering i planerings-
processen i det kommande arbetet med att upprätta ny nationell väghåll-
ningsplan samt länsplaner.

Måluppfyllelsen blir något större med Vägverkets nivå medel än med nivå 
lägre och ännu något större i nivå högre.

3.5  EFFEKTER FÖR KUNDGRUPPER - KUNDERNAS BEHOV 2010 – 2020
i de tre alternativa nivåerna har vi beaktat kundernas behov. Samtliga 
alternativ innebär förbättringar för både medborgare och näringsliv med 
inriktning på ett tydligt kundfokus, de tre nivåerna har dock olika uppfyl-
landegrad. Även utvecklingen av Vägverkets interna arbetssätt med tillhö-
rande strategier och inriktningar leder till ökad kundnytta. 

Vägverket har med stöd av kunderna prioriterat de viktigaste förbätt-
ringarna som kunderna efterlyser. i underlagsrapporten om effektbedöm-
ningar redovisar vi vad som uppnås i de tre nivåerna. nedan har vi valt att 
redovisa hur nivå medel bidrar till de prioriterade förbättringsområdena 
för att öka kundnyttan för medborgarnas resor och näringslivets transpor-
ter.

3.5.1  ÖKAT KUNDINFLYTANDE
Kundernas möjligheter till inflytande och delaktighet behöver utvecklas. 
Det är en förutsättning för att nå de mål som beskrivs i planen. förbätt-
ringar kommer att ske inom bland annat följande områden:

•  om Vägverket kan genomföra tankarna i alternativet får kun-
derna ökat inflytande och vi kan bättre bidra till att lösa kun-
dernas förändringsbehov. Det kommer en betydande majoritet 
av våra kunder att dra nytta av. Vi tror också att kvinnor kom-
mer att dra större relativa fördelar än män av nivå medel, efter-
som det innebär att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra 
hela förädlingskedjan inom Vägverket.

•  tillsammans med andra systemutformare kommer vi att sträva 
efter ökad valfrihet för kunderna att bestämma hur de vill resa 
och hur en transport ska utföras. 

•  fn:s konvention för barns rättigheter ska tillämpas i all verk-
samhet.

3.5.2 MEDBORGARNAS RESOR

Snabbare och mer tillförlitliga resor
Vägverket kommer att lägga stor vikt vid medborgarnas möjligheter till 
arbetspendling, där tillförlitlighet och förutsägbarhet är viktiga kvaliteter. 
Goda valmöjligheter bidrar till ökad kundnytta. Valmöjligheterna förbätt-
ras av till exempel tillgänglig kollektivtrafik och sammanhängande stråk 
för cykel- och gångtrafikanter. åtgärder i tätorter och storstäd kommer 
också att bidra till snabbare och mer tillförlitliga resor.

Många resenärer och transportörer, oavsett färdmedel och ärende, kom-
mer att uppskatta en förbättrade tillgång till realtidsinformation. Detta 
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blir möjligt om information om läget i transportsystemet möjliggörs enligt 
nivå medel. Genom detta finns det goda chanser att vi kan hantera stör-
ningar och informera många fler resenärer och transportörer om störning-
ar. Dessa får därmed möjlighet att styra om sin resa i tid.

De medborgare som fortfarande utsätts för störande trafikbuller kom-
mer att ha stor hjälp av de åtgärder som Vägverket kan gemonföra i nivå 
medel. Samma sak gäller dem som i dag drabbas av överträdelser av miljö-
kvalitetsnormerna.

Ökad trygghet och säkerhet genom ökad regelefterlevnad
Många är rädda i trafiksystemet. Genom att systematiskt arbeta för ökad 
regelefterlevnad i trafiken så hoppas vi att kunderna kommer att känna 
sig tryggare. Vi fokuserar på områden som regelefterlevnad när det gäller 
hastigheter.

Bättre förutsättningar för gående och cyklister
Genom Vägverkets nivå medel skapas betydligt mer resurser än tidigare 
för att skapa ett tryggt, säkert och sammanhållet cykelvägnät. Det bör leda 
till väsentligt ökad tillgänglighet för cyklisterna, ibland på bekostnad av 
bilisters framkomlighet. åtgärder ska genomföras i enlighet med Vägver-
kets nationella strategi för ökad och säker cykeltrafik. Skapandet av säkra 
skolvägar för barn ska prioriteras.

Sammantaget bör nivå medel skapa förutsättningar för att öka andelen 
resor med hållbara färdsätt.

Attraktivare kollektivtrafik, säkrare skolskjuts och bättre färdtjänst
Satsningar på kollektivtrafik under planperioden innebär ökat utbud, 
snabbare resor och ökad tillgänglighet och tillförlitlighet. 

Bättre möjligheter för äldre att färdas med bil
ett förändrat beteende hos dem som använder vägtransportsystemet ökar 
den upplevda tryggheten för äldre och därmed transportsystemets till-
gänglighet. utveckling av fordon anpassade för äldre bilförare bidrar till 
förbättrade möjligheter för äldre att färdas med bil.

3.5.3 NÄRINGSLIVETSTRANSPORTER

Sund konkurrens
Vägverket kommer tillsammans med berörda parter att arbeta för en sund 
transportbransch. Vi ska påverka både transportköpare och transportö-
rer att efterfråga sunda transporter samt att förbättra kvaliteten på de 
transporter som erbjuds. Vägverket bedömer att nivå medel leder till att 
tillgången och kvaliteten på sunda transporter ökar, att förutsättningarna 
för att bedriva transportverksamhet förbättras och att den yrkesmässiga 
trafiken i ökad utsträckning följer regler för överlaster och kör- och viloti-
der samt skatteregler.

Vägnät med garanterad standard
Vägverket bedömer att nivå medel kommer att bidra till ökad kundnytta 
genom ökad transportkvalitet. Dessutom kommer speciella åtgärder att 
genomföras för att underlätta för godstransporter. 
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Ökad tillgänglighet och framkomlighet i tätort
åtgärder kommer att genomföras för att främst förbättra förutsägbar-
heten och tillgängligheten för näringslivets transporter i tätorter och 
storstäder. Vägverket bedömer att nivå medel kommer att bidra till att 
tillgängligheten till målpunkter för näringslivets varu- och servicetran-
sporter i större tätorter ökar något. restiden och restidsvariationen för 
gods på utpekade stråk i storstad ökar redan med nivå lägre men kan 
förbättras något genom insatser som möjliggörs med nivå medel och nivå 
högre. framförallt är det svårt att åstadkomma tydliga förbättringar av 
godstrafikens framkomlighet i och kring Stockholm utan tillskott av yt-
terligare resurser.

Användaranpassad och tillgänglig information
Det kommer att bli enklare för kunderna att få tillgång till Vägverkets 
tjänster och informationsdatabaser. Kvaliteten på den offentliga informa-
tionen i Vägverkets informationsdatabaser kommer att förbättras.

Bra arbetsmiljö
en förbättrad arbetsmiljö för transportörerna kommer att bli en del av re-
sultatet av ansträngningarna för att åstadkomma en sund och livskraftig 
transportbransch. Dessutom kommer Vägverket att genomföra åtgärder för 
att öka attraktiviteten i transportsektorn för framtida arbetstagare. Vidare 
kommer transportörernas arbetsmiljö att förbättras av den allmänt ökade 
trafiksäkerheten som Vägverkets nivå medel medför.

Bättre förutsättningar för kombinerade transporter
Banverket och andra aktörer på marknaden kommer att etablera strate-
giska kombiterminaler och hamnar. Vägverket kommer att stödja dem med 
goda anslutningsvägar och förutsättningar att utveckla tjänster.

Ökad samordning i kollektivtrafiken
Samordningen mellan kommuner, landsting och trafikhuvudmän ska utö-
kas för att användningen av kollektivtrafiken ska bli effektivare. Vägverket 
kommer att medverka för att nå målen för kollektivtrafiken.
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4 drift och underhåll

HUVUdsAKLIg INrIKTNINg:

Vägtransporter måste kunna utföras dygnet runt, året om. Med en 
nivå på, och fördelning av, drift- och underhållsresurserna som 
motsvarar en funktionell och samhällsekonomiskt effektiv stan-
dard upprätthålls ett vägnät 

• med god framkomlighet vilket ger näringslivet möjligheter att 
vidmakthålla och utveckla företag

• som ger goda förutsättningar för persontransporter i syfte att 
kunna förvärvsarbeta, att få tillgång till service och att ha en 
aktiv fritid

• som är säkert och tillförlitligt vilket ger möjligheter till ett jäm-
ställt tranportsystem

• som ger förutsättningar för regional utveckling

• som är robust vid oförutsedda händelser på grund av exempel-
vis klimatförändringar 

• i vilket nedlagt kapital förvaltas på ett samhällsekonomiskt och 
effektivt sätt.

Den ekonomiska ram som är nödvändig för att under planperioden 
upprätthålla denna funktionella och samhällsekonomiskt effektiva 
standard på vägnätet uppgår vid planperiodens början till ca 8,9 
miljarder kronor per år och vid dess slut till 9,3 miljarder kronor 
per år. Skillnaden utgörs av tillkommande kostnader för nya vägan-
läggningar, ökad trafik, högre miljökrav mm. för att under en �0-
årsperiod återställa vägstandarden till den som anges i nPVS och 
sedan upprätthålla en sådan standard ökar kostnaderna med totalt 
�0 miljarder kronor. Vägverkets nivå medel innebär att huvudde-
len (75 procent) av återställandebehovet sker under planperioden. 
Detta innebär att en årlig ram på �0,4 miljarder kronor erfordras 
under det första året och �0,8 miljarder kronor under det tionde 
året av planperioden.

Den ekonomiska ramen på 8,9 miljarder förutsätter en bärighets-
satsning på �,4 miljarder per år (nivå lägre). 

4.1  VAD KOSTAR DET ATT UPPRÄTTHÅLLA EN FUNKTIONELL OCH  
 SAMHÄLLSEKONOMISKT EFFEKTIV STANDARD?
Beskrivningen av kostnaderna för att upprätthålla en samhällsekono-
miskt effektiv standard kan delas upp i fyra moment för att bli systema-
tisk och överskådlig. i ett första moment redovisas kostnaderna för att 
upprätthålla dagens standard enligt nuvarande nPVS (nationell plan för 
vägtransportsystemet) och för �007 års vägnät. i det andra momentet re-
dovisas de kostnader som kan hänföras till nya standardkrav som nyligen 
identifierats och föreslås införas i sin helhet under det första året av den 
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nya planperioden. i det tredje momentet redovisas faktorer som troligen 
kommer att medföra successivt ökande kostnader under den kommande 
planperioden. hit förs även föreslagna standardförändringar som införs 
successivt och inte direkt vid ingången av den nya perioden. i ett fjärde 
moment redovisas slutligen vad som erfordras för att återställa och sedan 
upprätthålla standarden på vägnätet till en funktionell och samhällseko-
nomiskt effektiv nivå. resultatet av de olika momenten redovisas i nedan-
stående diagram.

Diagram 4.1. År 0 avser året närmast före den nya planperiodens början. För ett 
återställande av 75 procent av underhållskvaliteten erfordras 1,5 miljarder kronor 
per år. För ett återställande med 100 procent under planperioden ökar denna kost-
nad med 500 miljoner kronor per år. 
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4.1.1  KOSTNADER FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA NUVARANDE PLANS  
  STANDARD
Drift och underhåll resulterar i ett förändrat tillstånd på vägnätet. Det till-
stånd Vägverket ska leverera till sina uppdragsgivare och kunder uttrycks 
i form av en drift- och underhållsstandard. Gränsvärden och regler anger 
när drift- och underhållsåtgärder bör vidtas och vilket tillstånd de bör 
resultera i. 

Den standard som vi tillämpar i dag bygger på mångåriga erfarenheter 
av trafikanternas behov och vägnätets nedbrytning. funktionella krav på 
högtrafikerade vägar kan i princip läggas fast med hjälp av samhällseko-
nomiska bedömningar. På vägar med mycket låg trafikvolym måste kraven 
fastställas utifrån en bedömning av vad som kan anses vara en lägsta 
acceptabel framkomlighet (grundläggande standard). Dessutom behövs 
underhållsinsatser för att undvika kapitalförstöring i gjorda investeringar. 
Sammanfattningsvis kan man säga att standarden läggs fast utifrån tre 
olika utgångspunkter:

• trafikanterna på alla vägar erbjuds trafiksäker framkomlighet 
med måttliga krav på hastighet och komfort (grundläggande 
standard).



46    Drift och unDerhåll

Drift Underhåll Summa drift och underhåll

Belagda vägar 300 2 900 3 200

Grusvägar 180 270 450

Bro och tunnel 100 750 850

Vägutrustning 600 450 1 050

Vinterdrift 1 830 0 1 830

Färjtrafik 430 0 430

Väginformatik 190 80 270

Centrala omkostnader 100 120 220

Summa 3 730 4 570 8 300

• trafikanterna på vägar med högre trafik erbjuds trafiksäker 
framkomlighet med högre krav på hastighet och komfort om en 
samhällsekonomisk bedömning visar att detta är lönsamt (lön-
sam standard).

• Vägnätets beständighet säkras så att man undviker successiva 
kostnadsökningar för drift och underhåll och kan erbjuda trafi-
kanterna ett bra vägtillstånd även i framtiden.

Samtliga åtgärder ska utföras på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. 
Väghållarens uppgift är att upprätthålla standarden till långsiktigt lägsta 
kostnad genom att välja optimala åtgärder. 

Kostnaderna för att upprätthålla den standard�7 som fastlagts i nuvarande 
nPVS redovisas i nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Drift- och underhållskostnader för att upprätthålla nuvarande NPVS 
(miljoner kronor, prisnivå 2007).

i ovanstående redovisning ingår synergier från bärighetssatsningen. Sy-
nergierna består av två delar: 

• Kortsiktigt ersätter en bärighetsåtgärd en underhållsåtgärd 
som annars skulle utföras under de närmaste åren. Den ersatta 
underhållsåtgärden är normalt mindre och billigare. 

• långsiktigt innebär en bärighetsåtgärd högre motståndskraft 
mot nedbrytning. Därmed ökar intervallet mellan framtida un-
derhållsåtgärder och årskostnaden för underhåll minskar. 

Synergierna innebär att en del av kostnaden för bärighetsåtgärder under 
utförandeåret kompenseras genom att underhållskostnaden på belagda 
vägar, grusvägar och broar minskar med totalt ca ��0 miljoner kronor. 
Detta förutsätter att bärighetssatsningen uppgår till �,4 miljarder kronor 
per år (nivå lägre). en sänkning av bärighetssatsningen med �5 procent 
respektive 50 procent innebär ökade underhållskostnader med ca 50 res-
pektive �00 miljoner kronor. Motsatsen gäller naturligtvis vid en ökning av 
bärighetssatsningen, det vill säga underhållskostnaderna minskar med 50 
respektive �00 miljoner kronor.

Det måste framhållas att anslagsnivån har avvikit väsentligt från plan-
nivån under samtliga de år den nuvarande planen varit gällande. orsaken 
till skillnaden mellan plannivån och verklig medelstilldelning är främst 

17 Standarden enligt NPVS 
har justerats i enlighet med de 
beslut som tagits efter de s.k. 
genomlysningarna av drift och 
underhåll (GAD och GAU).
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Drift Underhåll Summa drift och underhåll

Belagda vägar 300 2 900 3 200

Grusvägar 180 270 450

Bro och tunnel 100 750 850

Vägutrustning 600 450 1 050

Vinterdrift 1 830 0 1 830

Färjtrafik 430 0 430

Väginformatik 190 80 270

Centrala omkostnader 100 120 220

Summa 3 730 4 570 8 300

en betydligt snabbare verklig kostnadsutveckling än den indexuppräkning 
som använts för de årliga anslagen. De index som har använts vid uppräk-
ning av väghållningsanslaget har inte speglat kostnadsutvecklingen för 
de tjänster och material som väghållningsanslaget finansierar. i praktiken 
innebär detta att väghållningsanslaget successivt har urholkats. 

Diagram 4.2. Exempel på olika prisutvecklingsindex.Prisutvecklingsindex
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en skillnad mellan verkligt index och tillämpat index på � procent vid ett 
anslag på 7 miljarder kronor innebär att det reella värdet av anslaget har 
urholkats med 70 miljoner kronor. Detta har främst gått ut över underhål-
let av belagda vägar.

4.1.2 KOSTNADER FÖR ATT INFÖRA NYA OCH FÖRÄNDRADE STAN- 
  DARDKRAV
Kraven på drift- och underhållsverksamheten är inte statiska. Därför sker 
det en kontinuerlig utveckling och konkretisering av standardkraven ge-
nom dialog med olika kundgrupper. resultatet utmynnar i ”funktionella” 
krav, dvs. krav på vägnätets funktionalitet från kundsynpunkt. från upp-
dragsgivarens synvinkel tillkommer ”tekniska” krav, dvs. krav som säk-
rar vägnätets beständighet. Dessa krav kan sägas representera framtida 
kunders krav.

Vägverket undersöker regelbundet kundernas uppfattning om vägnätets 
tillstånd, drift och underhåll och (trafikantbetyg och nöjd-kund-index 
- nKi). Kundtillfredsställelsen är i många fall låg. Sannolikt finns det tre 
huvudskäl till detta:

• Kundernas förväntningar bygger på subjektiva uppfattningar 
om vilket tillstånd som är rimligt. 

• Det aktuella tillståndet är sämre än vad standardkraven anger, 
på grund av att underhållsåtgärder uteblivit till följd av otill-
räckliga anslag. 
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• Kunderna har önskemål om standardförbättringar som inte 
kunnat realiseras. exempel på sådana önskemål är högre krav 
på framkomlighet för pendlare och godstransporter (innebär 
bland annat bättre tillgänglighet, tillförlitlighet och säkerhet) 
samt bättre tätortsmiljö. 

Diagram 4.3. Exempel på trafikantbetyg. Yrkesförares uppfattning om ojämnheter. 
Vintermätningen 2006.
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i Vägverkets Strategisk plan �008-�0�7 konkretiseras ett antal utma-
ningar som har identifierats bland annat för att tillgodose nya och rimliga 
kundönskemål. önskemålen kommer från såväl näringsliv som medborga-
re (både kvinnor och män) och syftet är att förbättra förutsättningarna för 
en positiv samhällsutveckling. följande utmaningar har störst samband 
med drift och underhåll:

• Bättre framkomlighet för pendlare och godstransporter

-  två tredjedelar av dagens bärighetsbrister på viktiga 
näringslivsvägar ska åtgärdas till �0�5, så att vägarna 
har full bärighet året runt. underhållet måste samtidigt 
bedrivas så att inga nya bärighetsbrister uppstår. 

-  transportörerna och transportköparna ska trendmässigt 
under planperioden bli nöjdare med tillgänglighet, tillför-
litlighet och säkerhet för godstransporterna.

-  Yrkestrafikanterna ska trendmässigt under planperioden 
bli nöjdare med drift och underhåll.

-  Medborgarna ska trendmässigt under planperioden bli 
nöjdare med tillförlitligheten för arbetspendlingsresor i 
vägtransportsystemet. 
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• Attraktiva tätorter och storstäder med bättre transportsystem

-  år �0�0 ska antalet människor som utsätts för buller från 
vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen 
ställt sig bakom för buller i bostäder, ha minskat med 40 
000 längs det statliga vägnätet och med 60 000 längs det 
kommunala vägnätet. åtgärder för de mest bullerutsatta 
ska prioriteras. 

-  halten av kvävedioxid och partiklar ska inte överskrida 
fastställda miljökvalitetsnormer (MKn)

• Sund och livskraftig transportbransch

-  Den yrkesmässiga trafiken ska �0�7 ha en ökad regelefter-
levnad vad gäller överlaster, kör- och vilotider samt skat-
teregler.

• effektiv väghållning

-  Kostnaden för samhällets väghållning ska trendmässigt 
minska under planperioden, samtidigt som kunderna upp-
lever en förbättrad kvalitet.

-  Vägverket ska genom effektiviseringar minska den acku-
mulerade kostnaden för statlig väghållning med samman-
lagt tre miljarder kronor fram till år �0�7. 

–  för att följa intentionerna i väglagen angående ägare av 
väg ska 3 000 kilometer väg ha ny väghållare år �0�7. Väg-
längden avser statlig väg som bör överföras till enskild 
väghållning och vice versa.

i enlighet med den strategiska planen måste också hänsyn tas till att kli-
matförändringarna kommer att påverka förutsättningarna för anläggning, 
drift och underhåll av vägarna i landet.

Behov av förändringar av drift- och underhållsstandard
De förändrade krav som framgått ovan kan om de tillgodoses bidra till en 
positiv samhällsutveckling. Därför bör nuvarande drift- och underhålls-
standard förändras i ett antal avseenden:

• högre standard på vinterdriften krävs för att tillgodose ökade 
krav på regularitet, säkerhet och tillförlitlighet. De frekventa 
totalstopp för trafiken som har förekommit på högtrafikerade 
vägar under den senaste vintern är inte acceptabla. Särskild 
uppmärksamhet ska riktas mot storstadsregionerna.

• högre standard krävs på vägar som är särskilt viktiga för pend-
lingstrafik under aktuella tider på dygnet.

• Vägar till vintersportcentrum och vägar som i övrigt är viktiga 
för turismen bör få högre standard – åtminstone under högsä-
song.

• Vinterdriften behöver anpassas bättre för funktionshindrade 
och övriga oskyddade trafikanter.

• Bullerdämpande beläggning bör användas som åtgärd för att 
minska antalet bullerutsatta.

• Satsning på ”dialogstyrd drift” ger en drift- och underhållsstan-
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dard på vägarna som är bättre anpassad efter behoven på varje 
sträcka. Detta kan ske inom befintliga kostnadsramar. Genom 
utökad dialog tillgodoses både kvinnors och mäns preferenser 
på ett bättre sätt inom drift och underhåll.

• Kraven på ett rätt avgränsat vägnät, det vill säga rätt väghål-
lare, innebär att medel måste reserveras för upprustningsåtgär-
der innan statliga vägar kan överföras till annan väghållare.

• hänsyn måste tas till klimatförändringar där ökad frekvens av 
extrema händelser kräver andra risknivåer.

jämsides med dessa förändringar av standarden på drift- och underhålls-
åtgärderna ska Vägverket arbeta för en ökad regelefterlevnad. Genom att 
avsevärt minska förekomsten av överlaster kan det leda till att vägarna 
bryts ned i långsammare takt. utbyggnad av väginformatik i storstäderna 
för att motverka trängseln kommer att innebära högre drift- och under-
hållskostnader. Vidare ska de effektiviseringssträvanden som inletts fort-
sätta med full intensitet (se vidare nedan under 4.�.3). 

Högre vinterdriftsstandard
De högre kraven på vinterdriftsstandard som beskrivits ovan avses införas 
direkt under det första året av den nya planeringsperioden. Kostnaden för 
detta uppskattas till ca �30 miljoner kronor per år.

Bullerdämpande beläggningar
Detta är en åtgärd som föreslås införas successivt. Den beskrivs närmare i 
avsnitt 4.�.3.

Klimatförändringar och ökad frekvens av extrema händelser
Vädervariationer leder till stora variationer i drift- och underhållskostna-
der. Mest påtagliga är skillnaderna inom vinterdriften. tjällossningen på-
verkar tillståndet hos belagda vägar och grusvägar. Grusvägarna påverkas 
starkt av nederbörd (uppmjukning som kräver hyvling) och torka (damm). 
Det är alltid svårt att prognostisera väder och i planeringen är utgångs-
punkten ett år med ”normalt” väder. 

Vägnätet är utformat och dimensionerat för att klara av besvärliga väder-
situationer och belastningar men upphör att fungera eller kan till och med 
kollapsa vid extrema händelser. Sådana är sällsynta i Sverige men de kan 
bli vanligare under den närmaste framtiden som konsekvens av pågående 
klimatförändringar. extrema vind- och nederbördsförhållanden kan i sin 
tur leda till följdverkningar som översvämningar, ras, skred och dylikt. 

På samma sätt som naturfenomen bör vi behandla risker för extrema hän-
delser förorsakade av människors oavsiktliga eller medvetna handlingar 
(sabotage). Vägnätet är i stort sett småskaligt och robust jämfört med 
järnvägar, flyget eller sjötrafiken, men det har vissa svaga punkter, som 
tunnlar och stora broar. Även störningar av vissa väginformatiktjänster 
vid kritiska tidpunkter skulle kunna åstadkomma betydande skador. Den 
tekniska utvecklingen ökar tyvärr riskerna även i Sverige.

ekonomiska skadeverkningar av extrema händelser mäts i termer av 
risker. risken eller risknivån beräknas som sannolikheten av en händelse 
multiplicerad med händelsens konsekvenser. för att uppskatta kostna-
derna till följd av en högre risknivå behövs således kunskap om både hur 
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sannolikheten förändras och hur konsekvenserna förändras. Storleksord-
ningen har vi uppskattat utifrån de kostnader som uppkommit till följd av 
de senaste årens oväntade händelser, exempelvis:

• mycket extrema snönederbördsförhållanden i Gävleområdet 
�998

• översvämningar under åren �000 och �00�

• stormen Gudrun �005 och stormen Per �007

• påsegling av essingeleden �005

• ras vid ånn i jämtland �006

• skred vid Munkedal �006.

Med ett drift- och underhållsanslag på ca 8 miljarder kronor kan det bedö-
mas som rimligt att � procent eller ca �60 miljoner kronor per år finns som 
tillgängligt utrymme för att åtgärda konsekvenserna av extrema händelser. 
Kostnader för att förebygga sådana händelser har redovisats under inves-
teringsavsnittet.

Rätt avgränsat vägnät
Vägverket har konstaterat att det inte är rationellt eller samhällsekono-
miskt effektivt att staten ansvarar för de lägst trafikerade vägarna. en-
skilda väghållare i form av den lokalt förankrade föreningen upprätthåller 
vägstandarden på den nivå som de deltagande fastighetsägarna kräver. 
Driftkostnaderna för enskild väghållning beräknas vara ca �3 kronor per 
meter väg och år, medan statlig väghållning på en motsvarande väg kostar 
ca �0 kronor per meter väg och år. Gränsen mellan statlig och enskild väg-
hållning bör ligga vid ett trafikflöde på �00 – �50 åDt (årsmedeldygnstra-
fik). hänsyn måste dock tas till lokala förhållanden, i synnerhet till vägens 
betydelse för allmän samfärdsel. Det kan konstateras att ca en fjärdedel av 
det statliga vägnätet har ett trafikflöde som understiger ��5 åDt. flertalet 
av de vägar som skulle överföras till enskild väghållning kommer att bli 
berättigade till statsbidrag. initialt erfordras emellertid ca 60 miljoner 
kronor per år för upprustningsåtgärder innan vägarna kan ”byta ägare” 
(300 kilometer väg per år). Genom en omfördelning frigörs medel som kan 
utnyttjas för att öka statsbidragen till enskilda vägar och underhålla kvar-
varande lågtrafikerade allmänna vägar bättre. enskilda vägar med hög 
allmän trafik samt enskilda anläggningar som kräver speciell kompetens 
(färjelinjer, större broar) bör överföras till statlig väghållning.

Konsekvenser av den nya lagstiftningen om dagvattentaxor
förutom de punkter som ovan listats måste även konsekvenserna av ny 
lagstiftning om dagvattentaxor lyftas fram. Den nya lagstiftningen om VA-
taxor kommer sannolikt att innebära kraftigt ökade kostnader för Vägver-
ket då kommunerna aviserar krav på mångmiljonbelopp för att ta hand 
om dagvatten från statliga vägar. Vad kostnaden för detta kan komma att 
bli är svårt att uppskatta – på basis av de siffror som hittills presenterats 
från ett antal kommuner i mellersta Sverige kan det röra sig om ca �50 
miljoner kronor per år.

totalt innebär de ovan redovisade förändringarna – jämfört med nuva-
rande nPVS – att drift- och underhållskostnaderna kommer att öka med ca 
600 miljoner kronor per år.
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4.1.3 KOSTNADSPÅVERKANDE FAKTORER SOM KAN INNEBÄRA  
  KOSTNADSÖKNINGAR ELLER KOSTNADSSÄNKNINGAR
Varken vägnätet, trafiken eller samhällets krav på tillgänglighet, säkerhet 
och miljöhänsyn är statiska. Vägnätets omfattning växer och utrustningen 
blir alltmer sofistikerad. trafikvolymen ökar, liksom transporternas tyngd. 
Samhällets krav ökar i takt med att transportberoendet, respekten för 
människoliv och miljömedvetenheten ökar. De ökande kraven leder till suc-
cessivt stigande drift- och underhållskostnader. Det finns ingen anledning 
att tro att denna trend kommer att brytas – snarare är det troligt att den 
förstärks.

Vägnätsförändringar till följd av nybyggnad och förbättring
investeringar innebär att vägnätet utökas med ca � miljoner kvadratmeter 
vägyta per år. tillskottet består huvudsakligen av högtrafikerade vägar 
med mycket höga drift- och underhållskostnader. investeringarna kan 
också förändra eller komplettera befintliga anläggningar. Som exempel 
kan nämnas uppsättning av mitträcken, räfflor i vägmitt, utbyggnad av 
väginformatik, ersättning av korsningar med cirkulationsplatser och nya 
belysningsanläggningar. Vägverket kommer att ta över belysningsanlägg-
ningar från kommunerna under de närmaste åren och vi får därmed ökade 
kostnader. Väginformatik är en verksamhet som håller på att byggas upp. 
utvecklingen under åren �004–�007 gör det rimligt att anta att kostnader-
na för uppbyggnaden kommer att öka med i storleksordningen �0 miljoner 
kronor per år. totalt bedömer vi att årskostnaderna för drift och underhåll 
kommer att öka successivt med ca �00 miljoner kronor per år genom för-
ändringarna i vägnätet.

Trafiktillväxt
trafiktillväxten innebär dels ökat slitage på vägnätet, dels högre standard-
krav eftersom standarden på högtrafikerade vägar är högre än på lågtra-
fikerade vägar. i båda fallen ökar drift- och underhållskostnaden. ökat 
slitage leder till kortare livslängder och mer frekventa underhållsåtgärder. 
Med en trafiktillväxt på �,5 procent per år för lastbilar och ca � procent 
per år för personbilar beräknas kostnadsökningen bli ca �0 miljoner kro-
nor per år. 

Miljöhänsyn 
Miljökonsekvenser uppstår såväl genom drift- och underhållsåtgärder 
som genom användningen av vägnätet. under de senaste åren har kraven 
skärpts för att eliminera eller minska dessa konsekvenser. exempel på 
sådana krav är ”gröna” maskiner, minskad saltanvändning, vattenskydd, 
bullerskydd, minskade luftföroreningar, bättre hantering av tjärhaltiga be-
läggningsmassor, deponiavgifter på exempelvis dikesmassor, hushållning 
med naturgrus och skydd av artrika vägkanter och åtgärder för att klara 
miljökvalitetsnormerna.  

under den kommande planperioden kommer kraven att handla om energi-
effektivisering av drift- och underhållsarbeten, val av beläggningar med 
lågt rullmotstånd, energieffektivare färjor med lägre andel fossila drivme-
del, åtgärder för minskat damm och mindre bullrande beläggningar.

Diken och slänter ska skötas med metoder som främjar biologisk mång-
fald. Det har medfört att slåttern koncentreras till vissa tider på året. 
under dessa tider är kapacitetskraven höga. Det leder till ett ojämnt 
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utnyttjande av maskinparken. ökad miljöhänsyn kan medföra ökade drift- 
och underhållskostnader. för perioden �004–�007 har ökningen legat på 
�5 miljoner kronor per år. Det är rimligt att räkna med en lika stor årlig 
ökning under kommande planeringsperiod.

Vägverket ska se till att MKn klaras vid de statliga vägarna och genom 
samarbete bidra till att sektorn har större möjlighet att klara haltkraven 
även på övriga vägar. Vägverket ska ha god kännedom om luftförorenings-
halterna längs de statliga vägarna och utveckla kunskapen om hur många 
människor som exponeras för halterna.

 Vägverket ska även verka för att forskning och utvecklingsarbete inriktas 
på att ta fram bra dammbindningsmedel, bättre metoder för renhållning 
av vägar, bättre halkbekämpningsmaterial och bättre kunskap om hastig-
hetens betydelse för generering och spridning av partiklar.

Säkerhetskrav vid vägarbeten – en arbetsmiljöfråga vid arbete på väg
Arbetsmiljön vid vägarbeten anses ha blivit sämre under senare år. till det 
bidrar både att trafikmängderna generellt har ökat och att vägarbetena på 
högtrafikerade vägar har blivit fler. Samtidigt har toleransen mot olyckor 
i arbetslivet minskat. Större insatser behövs därför för att öka säkerheten 
för både väghållningspersonal och trafikanter. under åren �004–�007 har 
kostnaderna ökat med ca �0 miljoner kronor per år. en sådan årlig ökning 
är rimlig att anta även under den kommande planeringsperioden.

Marknadssituationen
Marknadsförhållandena (konkurrenssituationen) påverkar drift- och un-
derhållskostnaderna starkt. få aktörer, kartellbildningar eller överhettad 
marknad leder till okontrollerbara ökningar av drift- och underhållskost-
naderna. Vägverkets upphandlingsstrategi har en viss lugnande påverkan 
på marknaden, men en överhettad marknad kan vi inte göra så mycket åt. 
Vissa marknadsförhållanden, till exempel brist på entreprenörer i gles-
bygdsområden, är förhållandevis stabila och beaktas vid uppskattning av 
drift- och underhållskostnaderna. 

funktionella upphandlingar tar till vara entreprenörernas kompetens och 
stimulerar utvecklingen. De förutsätter dock en fungerande marknad. i dag 
upphandlas hela driften och växande delar av underhåll och investeringar 
som funktion. om konkurrensen på marknaden skulle minska behöver 
Vägverket återgå till en högre andel tekniska upphandlingar baserade på 
egen kompetens. Detta skulle till exempel inträffa om Vägverket Produk-
tion efter en bolagisering skulle bli uppköpt.

Det är svårt att mäta förändringar som beror på variationer i marknads-
situationen och uppskatta förändringarnas påverkan på drift- och under-
hållskostnaderna. Det är mycket sannolikt att kostnaderna ökar.

Effektivitet
Det är mycket svårt att mäta den yttre effektiviteten – det vill säga hur 
effektiv avvägningen varit mellan olika transportpolitiska mål och olika 
kundgrupper. 

Den inre effektiviteten – ofta benämnd produktivitet – beskriver till vilken 
kostnad Vägverket levererar sina produkter och tjänster efter att hänsyn 
tagits till olika kostnadspåverkande faktorer. Den inre effektiviseringen 
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medför att Vägverket kan upprätthålla samma drift- och underhållsstan-
dard till en successivt lägre kostnad. Det finns fortfarande en betydande 
effektiviseringspotential. i nuvarande nPVS har Vägverket åtagit sig att 
effektivisera drift och underhåll med minst � procent per år. 

under �006 har vi tagit fram en modell för beräkning av produktiviteten 
inom Vägverkets drift- och underhållsverksamhet. Modellen har tillämpats 
vid utvärderingen av �006 års verksamhet och produktivitetsutvecklingen 
beräknades under året ha legat på ca � procent. för kommande planperiod 
antas en fortsatt produktivitetsutveckling på minst �,5 procent per år. ef-
fektiviseringen beräknas ge en årlig kostnadssänkning på ca �00 miljoner 
kronor. 

Rätt avgränsat vägnät
om ca 300 kilometer väg årligen kan överföras från statlig väghållning till 
annan väghållare minskar kostnaderna med ca 6 miljoner kronor per år. 
under det sista året av planperioden kommer kostnaden för att rusta upp 
dessa vägar att balanseras av besparingen. Därefter blir den årliga bespa-
ringen ca 60 miljoner kronor.

Bättre utnyttjande av vägnätet
ett mycket bra exempel på hur vägnätet kan utnyttjas bättre är införan-
det av cti (central tyre inflation), som gör det möjligt för tunga fordon 
att sänka trycket i däcken när de ska köra på vägar med dålig bärighet 
nära ytan. Det ökar framkomligheten bland annat vid tjällossning och gör 
skogstransporterna effektivare. Vägverket har sedan �005 infört en ny 
inriktning för hur restriktioner ska tillämpas under tjällossningsperio-
den. Denna inriktning innebär ökad tillgänglighet för tunga fordon under 
denna kritiska tid på året med låg bärighet – utan mer än måttligt ökande 
kostnader för väghållaren. Denna inriktning är nu implementerad i hela 
landet.

totalt bedöms alla dessa successiva förändringar innebära en ökning av 
kostnaderna med ca 40 miljoner kronor varje år.

Tänkbara krav på trafikanterna för att minska vägnätets nedbrytning
Det är viktigt att åtgärder vidtas i syfte att begränsa nedbrytningen och 
framtida skador på vägnätet. 

takten i vägnätets nedbrytning och därmed underhållskostnaderna kan 
sänkas genom att ställa ett antal krav på trafikanterna. De flesta kraven 
avser den tunga trafiken. effekten förutsätter att kraven följs upp och får 
genomslag. negativa konsekvenser av dessa krav är minskad användbar-
het av vägnätet. De viktigaste kraven som brukar diskuteras är: 

• respekt för tillåtna laster

• Gräns för däckstryck på tunga fordon

• Begränsning eller styrning av den tunga trafiken t ex genom 
selektiv beskattning

• Kanalisering av tung trafik till vägar med bra bärighet

• utvidgad användning av tjälrestriktioner

• ett förbud eller en kraftig reduktion av dubbdäck
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Det är idag svårt att bedöma hur realistiska sådana förslag är, hur snabbt 
de kan genomföras och vilka effekter de kan ge.

4.1.4 KOSTNADER FÖR ATT ÅTERSTÄLLA OCH SEDAN UPPRÄTTHÅL- 
  LA STANDARDEN PÅ VÄGNÄTET TILL EN FUNKTIONELL OCH  
  SAMHÄLLSEKONOMISKT EFFEKTIV NIVÅ
otillräckliga anslag har inneburit att Vägverket måste prioritera drift 
av vägarna före underhåll. Detta innebär att underhållstillståndet på en 
hel del vägar nu är lägre än vad både Vägverket och trafikanterna önskar. 
ökade satsningar på underhåll är därför nödvändiga. i regeringens upp-
drag att ta fram inriktningsunderlag för drift och underhåll ingår också 
att redovisa vad som erfordras för att ”...upprätthålla, alternativt återstäl-
la och sedan upprätthålla, standarden på vägnätet till en funktionell och 
samhällsekonomiskt effektiv nivå.”

Behovet av åtgärder för ett återställande kan för närvarande uppskattas 
till ca �0 miljarder kronor. om standarden ska återställas under planperio-
den ökar således årskostnaderna med � miljarder kronor. 

ett återställande innebär dels att kostnaderna blir lägre för trafikanterna 
(bättre funktionell standard), dels att väghållaren får lägre underhålls-
kostnader genom att åtgärderna kan göras i rätt tid. ett återställt vägnät 
med underhållskvalitet i enlighet med den fastlagda standarden kommer 
således att innebära en viss sänkning av de framtida drift- och under-
hållskostnaderna. hur stor denna sänkning blir är emellertid i dagsläget 
svårt att uppskatta.

Storleken på kostnaden för återställande har stor betydelse för både kun-
derna och uppdragsgivaren. Vägverket har på sistone utvecklat ett antal 
nya tillståndsmått för att bättre uppskatta denna storlek. nu avser vi att 
börja utföra sådana skattningar regelbundet uppdelade geografiskt och på 
skadetyp. Skattningarna ska nyttjas för att påbörja återställandet där nyt-
tan är störst. De första resultaten bör finnas om ungefär ett år. 

4.2 VAD FÅR UPPDRAGSGIVAREN OCH KUNDERNA FÖR PENGARNA?
en funktionell och samhällsekonomiskt effektiv drift- och underhållsstan-
dard innebär i korthet följande för kunder och uppdragsgivare.

Belagda vägar
Dagens tillstånd kan upprätthållas på det belagda vägnätet. Det tillstån-
det är trafikanterna vana vid, men enligt trafikantbetygen är de långt 
ifrån nöjda med det.  Dagens tillstånd innebär bland annat att jämnheten 
på huvuddelen av de större vägarna är sådan att trafikanterna normalt 
inte behöver sänka hastigheten under den tillåtna på grund av ojämnhe-
ter i vägytan. På de mindre vägarna erbjuds trafikanterna en ”trafiksäker 
framkomlighet”. Detta betyder att jämnheten anses vara tillräcklig för att 
ge god framkomlighet och trafiksäkerhet med hänsyn till trafikvolym och 
tillåten hastighet. tillståndet på mellanstora vägar ligger mellan dessa 
två ytterligheter. Potthål och stensläpp lagas varje vår och friktionen är 
tillfredsställande på samtliga vägar. Bärighet och avvattningssystem kan 
dock bara hållas i ett tillstånd som är något sämre än vad som vore före-
tagsekonomiskt optimalt. 
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ett fullt återställande av underhållstillståndet på belagda vägar innebär 
att tillståndet på samtliga vägar är det som beskrivs i standarden. för tra-
fikanterna innebär det lägre fordonskostnader, högre reshastighet, högre 
trafiksäkerhet, bättre komfort och lägre miljöstörningar. i kombination 
med bra information om förbättringarna kommer det att leda till bättre 
trafikantbetyg. för uppdragsgivaren innebär det långsiktigt optimala 
drift- och underhållskostnader för beskriven standard på nyare vägar 
(byggda eller upprustade efter �974). De äldre vägarna behöver dock först 
rustas upp för att kunna erbjuda motsvarande nivå. Detta förutsätter att 
bärighetssatsningarna fortsätter.

Grusvägar
Grusvägnätet hålls i ett framkomligt tillstånd i princip året runt. när 
underhållskvaliteten har återställts till beskriven standard blir tillståndet 
väsentligt bättre för trafikanterna. trafikanterna ska i normala fall kunna 
färdas säkrare och utan obehag tack vare att vägarna har jämn och fast 
vägbana med rätt tvärfall, få potthål och få korrugeringar. De kommer inte 
heller att drabbas av löst grus eller minskad sikt på grund av damm. Det 
tekniska tillståndet (grusslitlager, tvärfall, avvattningssystemet) skapar 
förutsättningar för drift och ett underhåll till långsiktigt lägsta kostnad. 

Broar och tunnlar
Dagens tillstånd på broar och tunnlar garanterar trafikanterna hög säker-
het samtidigt som driften och underhållet kan skötas till långsiktigt lägsta 
kostnad med trafiksäkra och miljövänliga åtgärder. ett sämre tillstånd 
ökar kostnaderna och kommer på sikt även att sänka säkerhetsnivån. i 
synnerhet för stora broar och tunnlar är säkerhetsnivån viktig, eftersom 
störningar berör ett stort antal trafikanter och får svåra konsekvenser. 
Såväl broar som tunnlar representerar ett mycket stort kapital och genom-
gripande underhållsåtgärder innebär stora och svåra störningar för tra-
fiken. Det är därför angeläget att upprätthålla nivån på det förebyggande 
underhållet.

Vägutrustning och sidoområde
Vägutrustning och sidoområde underlättar resan genom att vägleda och 
skydda trafikanten och bidrar därmed till en säker, trygg och tillförlitlig 
framkomlighet. trafikanterna sätter stort värde på att skötseln av vägut-
rustning är bra. De är också betydligt mer nöjda med den än med belägg-
ningsunderhållet, enligt trafikantbetyget. Men de minskande anslagen 
under de senaste åren innebär att även detta betyg har sänkts. Motorcyk-
lister uppfattar dock vissa typer av vägräcken som en potentiell skaderisk. 
Statistiken visar dock att vägräcken hjälper även denna trafikantgrupp. 

Det aktuella tillståndet på det högtrafikerade och mellantrafikerade väg-
nätet ligger ganska nära den beskrivna standarden (vägbelysning undan-
tagen). På de mindre vägarna är tillståndet betydligt mer eftersatt och 
till stor del kommer underhållet av vägutrustningen inte i närheten av 
den standard som beskrivs i nuvarande nPVS. Genom att upprätthålla en 
funktionell och samhällsekonomiskt effektiv standard kommer förvänt-
ningarna på denna del av drift- och underhållsverksamheten att kunna 
tillgodoses. framför allt kommer detta att märkas genom att standarden 
på vägbelysningar och väglinjemålning kan hållas på den nivå som efter-
frågas. Det handlar till stor del om åtgärder som i synnerhet värdesätts av 
kvinnor, äldre och funktionshindrade.
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Vinterdrift
Vägnätet hålls under vintersäsongen i ett tillstånd som ska göra vägarna 
framkomliga beroende på trafikvolym. Detta gör även trafiken vintertid 
tillförlitlig och väghållningen förutsägbar. trafikanterna ska under nor-
mala väderförhållanden kunna färdas säkert, snabbt och utan obehag på 
en avjämnad vägbana med tillfredsställande friktion. Viss hastighetsan-
passning är dock alltid nödvändig vintertid – i synnerhet på lågtrafikerade 
vägar. fordonskostnaderna blir bara marginellt högre än på barmark. 
Gång- och cykeltrafiken prioriteras så att de oskyddade trafikanterna inte 
tvingas ut i vägbanan. Kollektivtrafikresenärerna får bättre tillgång till 
hållplatser. Miljöhänsyn tas främst genom att bränsleförbrukningen kan 
hållas nere, genom valet av halkbekämpningsmedel samt genom väl ge-
nomförd städning när vintersäsongen är slut. 

Färjor
färjtrafiken bedrivs även fortsättningsvis med dagens höga servicenivå på 
färjkapacitet, tidtabeller, tillförlitlighet, välstädade färjor och färjlägen. 

Väginformatik (ITS)
Vägtrafikledningen i storstäder, inklusive vägassistans, har stor betydelse 
för att minska trängsel och effekter av olika trafikstörningar. Vägtrafik-
ledningen omfattar system för trafikstyrning på motorvägar och i tunnlar, 
kövarningssystem, informationssystem med variabla meddelandeskyltar 
(VMS) samt system för att anpassa, rekommendera och reglera hastighe-
ten. Automatisk trafiksäkerhetskontroll (AtK) med hjälp av kameror ökar 
regelefterlevnaden och därmed trafiksäkerheten. 

i itS ingår även tjänster som ger trafikinformation före och under resan, 
där Vägverkets trafikinformationscentraler utgör navet i verksamheten. 
itS förbättrar samspelet mellan förare, fordon och väg och skapar därmed 
ett vägtransportsystem med bättre framkomlighet, ökad trafiksäkerhet 
och minskad miljöbelastning. Med allt mer knappa resurser går det inte 
att bygga bort alla problem i vägtransportsystemet. itS är ett alternativ 
eller komplement till mer traditionella väghållningsåtgärder. Väginforma-
tik ställer dock ofta höga krav på driftsäkerhet – som i sin tur förutsätter 
högkvalitativt underhåll.

4.3 KÄNSLIGHETSANALYS – HUR FÖRÄNDRAS NYTTA OCH KONSE- 
 KVENSER AV FÖRÄNDRADE EKONOMISKA RAMAR?
i 4.� har vi beskrivit kostnaderna för att upprätthålla en funktionell och 
samhällsekonomiskt effektiv drift- och underhållsstandard. Vidare har 
kostnaderna för att återställa vägnätet till en sådan standard beskrivits. 
Att upprätthålla denna standard är av avgörande betydelse för närings-
livet, både för att vidmakthålla och utveckla befintliga företag och för 
att skapa nya verksamheter. God framkomlighet och konkurrenskraftiga 
transportkostnader är en viktig konkurrensförutsättning för svenska 
företag. näringslivet efterfrågar också i allt högre utsträckning transpor-
ter med hög regularitet, säkerhet och tillförlitlighet. transporterna måste 
kunna utföras dygnet runt, året om. Detta accentuerar ytterligare kraven 
på att drift- och underhållsstandarden hålls på en hög nivå.

Goda persontransporter ger förutsättningar att förvärvsarbeta, att få 
tillgång till kommersiell och social service, att nå fritidsaktiviteter och att 
upprätthålla sociala kontakter. en hög nivå på drift och underhåll för-



58    Drift och unDerhåll

bättrar förutsättningarna för den regionala utvecklingen. Det är särskilt 
viktigt att ta hänsyn till de trafikanter som färdas på vägar med låg has-
tighetsstandard till orter som är viktiga för arbetspendling och samhälls-
service. 

för investeringsåtgärder kan i princip varje enskilt projekt bedömas sam-
hällsekonomiskt. Detta är inte möjligt att göra när det gäller drift- och un-
derhållsåtgärder. i stället jämför man normalt den nivå som föreslås med 
några alternativa nivåer för att på så sätt se vilka samhällsekonomiska 
konsekvenser dessa medför. i jämförelsen kan man naturligtvis använda 
nivåer både över och under den nivå man jämför med.

Vägverkets nivå medel är för drift och underhåll ett alternativ där ett 
återställande av underhållskvaliteten görs med 75 procent av det totala 
återställandebehovet (�5 miljarder kronor) och den funktionella och sam-
hällsekonomiskt effektiva standarden upprätthålls.

Tabell 4.2. Alternativa drift och underhållsnivåer.
År 1 År 10

Funktionell och samhällsekonomisk standard, nivå lägre 8 900 9 300

Återställande av underhållstillståndet med 75 % 
inom planperioden, nivå medel

10 400 10 800

Återställande av underhållstillståndet med 100 % 
inom planperioden, nivå högre

10 900 11 300

Känslighetsanalys, lågt drift- och underhållsanslag 7 900 8 300

i det följande jämför vi med en nivå som ligger lägre än kostnaden för 
att upprätthålla nödvändig standard. en naturlig utgångspunkt för en 
sådan jämförelse är en anslagsnivå som ligger �,5 miljarder kronor lägre 
än Vägverkets nivå medel. Skälet till detta är att Vägverkets nivå medel 
ligger drygt � miljarder över dagens nPVS-nivå vid ingången av planpe-
rioden och ca �,5 miljarder över densamma vid periodens utgång. Det ska 
ju även nämnas att dagens verkliga anslagsnivå ligger under nPVS-nivån. 
en spegling av vad som händer prioriteringsmässigt vid en avvikelse från 
Vägverkets nivå medel med �,5 miljarder förefaller således att vara ett 
lämpligt alternativ att utgå från.

inriktningen på de åtgärder som då inte kommer att genomföras kan 
emellertid i sin tur väljas utifrån ett antal olika utgångspunkter. i båda 
de prioriteringssätt som nedan beskrivs finns emellertid en gemensam 
utgångspunkt. i inget av fallen görs några åtgärder för att återställa un-
derhållskvaliteten. i realiteten innebär detta således en analys av vad som 
händer vid en sänkning av planeringsramen med � miljard från det i tabel-
len ovan först beskrivna nivån. 

4.3.1 VÄGUNDERHÅLL SOM REGULATOR
Prioriteringen i verksamhetsplaneringarna för åren �004–�007 utgår från 
att standarden inom driftverksamheten upprätthålls och att vägunderhål-
let blir regulator. Denna prioritering har bland annat inneburit att det inte 
har gått att nå målet om bättre jämnhet på det statliga vägnätet. 
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År 1 År 10

Funktionell och samhällsekonomisk standard, nivå lägre 8 900 9 300

Återställande av underhållstillståndet med 75 % 
inom planperioden, nivå medel

10 400 10 800

Återställande av underhållstillståndet med 100 % 
inom planperioden, nivå högre

10 900 11 300

Känslighetsanalys, lågt drift- och underhållsanslag 7 900 8 300

Med en nivå som ligger �,5 miljarder under Vägverkets nivå medel går 
det inte att nå det övergripande transportpolitiska målet om en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Detta 
innebär att de ovan nämnda kraven från näringsliv och arbetspendlare 
inte kan tillgodoses. 

Vidare blir risken uppenbar att vi urholkar vägkapitalet om användningen 
av vägarna är densamma som i dag. Vägarnas jämnhet försämras ytter-
ligare medan driften hålls på dagens nivå. På belagda vägar tvingas vi 
tillgripa många kortsiktiga, ineffektiva akuta underhållsåtgärder.

Möjligheterna att nå de transportpolitiska delmålen försämras på kort sikt 
inte lika mycket som det övergripande målet, eftersom driftstandarden 
upprätthålls. Men det uppstår ändå stora negativa effekter för tillgäng-
lighet, transportkvalitet och regional utveckling genom större ojämnheter 
på i princip hela det belagda vägnätet. Det går att beräkna hur fordons-
kostnader och hastighet påverkas av längsgående ojämnheter på vägarna. 
utöver vad som kan beräknas tillkommer ytterligare stora trafikanteffek-
ter i form av sämre trafiksäkerhet, ökade restider och fordonskostnader på 
grund av ökad förekomst av spår och kantdeformationer samt till följd av 
sämre tvärfall.

eftersom dagens driftstandard kan upprätthållas kommer trafikanter-
nas syn på drift- och underhållsstandarden sannolikt inte att förändras 
drastiskt i ett kortsiktigt perspektiv. Samtidigt bör vi vara medvetna om 
att trafikantbetygen för vägarnas jämnhet (se exempel ovan) redan ligger 
på en mycket låg nivå jämfört med vinterdrift eller vägutrustning. ner-
dragningen av underhållet på belagda vägar kan inom några få år ge ännu 
sämre trafikantbetyg på vägarnas jämnhet som resultat. 

Sammanfattningsvis blir konsekvenserna med vägunderhåll som regu-
lator: 

•  Det årliga behovet av underhållsåtgärder (i form av ny belägg-
ning) på ca � 500 av erforderliga 6 000 kilometer kan inte utfö-
ras. Det är främst de lågtrafikerade vägarna som får vänta på 
ny beläggning. På 650 kilometer av de belagda vägarna kommer 
tillståndet årligen att försämras mycket kraftigt genom ökad 
ojämnhet. ojämnheten leder till oacceptabla vibrationer för 
pendlare och ökad risk för transportskador vid godstranspor-
ter. nerdragningen försämrar därmed förutsättningarna för 
konkurrenskraftiga transportkostnader för näringslivet – som 
kräver hög regularitet, säkerhet och tillförlitlighet – och får i 
övrigt stora negativa effekter för tillgänglighet, transportkvali-
tet och regional utveckling. 

•  underhållet ska inte försämras på den vägutrustning som har 
stor trafiksäkerhetseffekt. Det blir emellertid nödvändigt att 
sänka standarden på väglinjemålning och på vägbelysning. 
Även skötseln och underhållet av viltstängsel, rastplatser och 
kantstolpar försämras. Detta innebär konsekvenser i form av 
otydliga mitt- och kantlinjer, nedsläckt belysning som kan 
innebära ökat antal olyckor, ökat obehag och minskad trygghet 
för främst oskyddade trafikanter. risken för viltolyckor ökar. 
Stängda rastplatser vintertid ger minskad tillgänglighet till to-
aletter och soptunnor. Skötseln och underhållet av kantstolpar 
(som redan har fått en sänkt standard) kommer att ytterligare 
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försämras och innebär sämre komfort och förlängda restider. 

•  Även driftstandarden på grusvägarna sänks. intervallen blir 
längre mellan hyvlingstillfällena och dammbindning blir sämre. 
trafikanterna kommer att uppleva körkomforten på grusvä-
garna som försämrad. en redan låg – men ändå grundläggande 
standard på framkomligheten – på grusvägnätet kommer att bli 
än lägre. Det drabbar i sig ett fåtal trafikanter – men för var och 
en av dessa på ett mycket kännbart sätt.

4.3.2 STANDARDSÄNKNING PÅ SÅVÄL DRIFT SOM UNDERHÅLL
ett alternativ vid en nivå som ligger under nivå medel med �,5 miljarder 
kronor, är att ompröva standarden för alla de verksamheter som ingår i 
drift och underhåll. inte heller med detta prioriteringsförfarande går det 
att nå det övergripande transportpolitiska målet om en samhällsekono-
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning. förutsätt-
ningarna att skydda vägkapitalet blir något bättre genom att en del av 
resursbristen drabbar driften. Men uppfyllelsen av de olika transportpo-
litiska delmålen blir dramatiskt lägre än med underhållet som regulator. 
Vinterdriftsstandarden och standarden på vägutrustningen blir avsevärt 
sämre, men vägarnas jämnhet blir bättre. Standardsänkningar som drab-
bar driftstandarden inklusive vinterstandarden kommer trafikanterna att 
uppleva direkt på ett mycket påtagligt sätt. höga krav kommer att stäl-
las på att informera trafikanter och övriga intressenter och att förankra 
inriktningen hos dessa. 

Vägverkets analyser visar att om man minskar kostnadsramen för vinter-
driften med 300 miljoner kronor så ökar samhällskostnaderna med drygt 
500 miljoner kronor. åtgärdstiderna kommer att öka på hela vägnätet. San-
nolikt måste krav på friktionshöjande utrustning införas för alla fordon 
och vinterdäck med dubbdäck måste bli obligatoriska under vinterperio-
den. Detta blir mycket negativt för utvecklingen av lokala arbetsmarknads-
regioner. Även lastbilstrafiken och kollektivtrafiken drabbas givetvis hårt 
vid en sänkt vinterdriftsstandard med risk för ett ökat antal totalstopp i 
trafiken.

effekterna av vår analys blir:

• Antalet döda och svårt skadade ökar med ca 60 personer.

• framkomligheten på det högtrafikerade vägnätet minskar så att 
restiden ökar.

• Bränsleförbrukningen minskar något till följd av lägre hastig-
heter, vilket i sin tur leder till minskade koldioxidutsläpp.

• i förhållande till de trafikpolitiska målen blir effekterna negati-
va främst för målen om trafiksäkerhet, tillgänglighet, jämställd-
het och regional utveckling.

• Målet att ”antalet arbetsplatser som kan nås inom 45 min suc-
cessivt ska öka” blir svårare att nå.

• Målet ”NKI-värde kundrelationer: allmänhet resp. transportfö-
retag ska öka jämfört med tidigare år” blir sannolikt svårare 
att nå både för näringsliv och för medborgare.

• hastighetsgränserna måste sänkas på vintern på ett stort antal 
vägar.
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• Det är stor risk att målet om en minskad saltåtgång inte kom-
mer att uppnås på grund av längre åtgärdstider på det högtrafi-
kerade vägnätet med större andel fastkörd snö.

försämringen av underhållet begränsas till de låg- och mellantrafikerade 
vägarna. en ytterligare nerdragning av den redan låga standarden på små-
vägarna kommer att drabba trafikanterna, som visserligen är få, men på 
ett mycket kännbart sätt. Sänkningen görs i största möjliga utsträckning 
så att trafiksäkerheten inte påverkas nämnvärt men fordonskostnader, 
restider och bristande komfort kommer att öka.

Även på grusvägarna måste standarden sänkas. Detta innebär längre in-
tervall mellan hyvlingstillfällena och sämre dammbindning. Körkomforten 
på grusvägarna kommer att upplevas som klart försämrad.

Minskad turtäthet på färjelederna eller indragna nattskift kommer att 
upplevas som mycket negativt. en sådan sänkning av tillgängligheten kan 
emellertid bli nödvändig i de fall det finns en annan förbindelse i form av 
en omfartsväg. 

Sammanfattningsvis blir konsekvenserna av en standardsänkning för 
både drift och underhåll:

• Sämre vinterdrift leder till stora restidförluster och ökade 
fordonskostnader. Detta inverkar på ett mycket negativt sätt på 
förutsättningarna för konkurrenskraftiga transportkostnader 
för näringslivet och innebär i övrigt stora negativa effekter för 
tillgänglighet, transportkvalitet och regional utveckling. 

• förutsättningarna minskar kraftigt för transporter med hög 
regularitet, säkerhet och tillförlitlighet – främst vintertid.

• Krav på rimlig hastighetsstandard på vägar som är viktiga för 
arbetspendling kan inte tillgodoses, främst vintertid.

• Gång- och cykelvägar får sämre standard på drift och under-
håll.

• trafikanterna upplever sämre trygghet genom sänkt standard 
på belysningsanläggningar och sämre väglinjemålning.

• Standarden på grusvägarna försämras. i många fall anses den 
redan idag vara undermålig.

• Antalet döda och svårt skadade ökar till följd av sämre vinter-
drift.



6�    enSKilD VÄGhållninG

5 Enskild väghållning 

HUVUdsAKLIg INrIKTNINg:

Det statsbidragsberättigade enskilda vägnätet

• är en av hörnstenarna för ett fungerande samhälle och lands-
bygd

• är en förutsättning för åldringsvård, skolskjutsar, ambulans-
transporter, brandväsende, umgänge, fritids- och föreningsliv 
och kommunalt engagemang

• spelar en stor roll i flera viktiga framtidsfrågor, exempelvis 
miljöfrågorna 

• representerar en viktig del i vår kulturhistoria

Statsbidraget innebär ökade möjligheter att

• bo och idka näringsliv i glesbygd

• ta tillvara landsbygdens traditionella resurser: skogen, malmen 
och andra råvaror

• få tillgång till en bra miljö för rekreation och service- och tjäns-
teproduktion

Vägverket beräknar att ett bidrag på en nivå enligt förordningen om 
statsbidrag till enskild väghållning kräver ett anslag på 870 miljoner 
kronor under det inledande året av planperioden och på 9�5 miljoner 

kronor under det tionde året av planperioden. 

5.1 DET ENSKILDA VÄGNÄTETS BETYDELSE
Staten går in med bidrag och rådgivning/stöd som kompensation till de 
enskilda väghållarna för att deras vägar ska hållas öppna för allmänhet 
och näringsliv. övergripande mål för verksamheten är: 

• Boende i glesbygd ska underlättas.

• Vägtransporter ska underlättas i områden där kostnaderna för 
dessa transporter hämmar utvecklingen av näringslivet.

• Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och 
fritidsaktiviteter.

• Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsberät-
tigade vägnätet ska säkras.

• trafiksäkerhet och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara.

Vägverket anser att det finns mycket tunga samhällsekonomiska motiv för 
att ge väghållarna ett bidrag i nivå med vad som sägs i gällande bidrags-
förordning�8. Verksamheten bidrar till de transportpolitiska delmålen om 
regional utveckling, tillgänglighet, transportkvalitet, trafiksäkerhet och 
miljö samt målet om att säkra nedlagt vägkapital.

18 Förordningen 1989:891 
om statsbidrag till enskild 
väghållning.
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huvuddelen av bidraget används för att göra det möjligt att bo i glesbygd. 
resten bidrar till att främja näringsliv i glesbygd och att ge allmänheten 
tillgång till natur och fritids- och rekreationsområden. 

De enskilda vägar som får statsbidrag har direkt anslutning till ca 330 000 
bostäder och ca �70 000 fritidshus. Dessutom berörs ca �,� miljoner hektar 
åker och ca �0 miljoner hektar skogsmark. totalt berörs en miljon männis-
kor direkt av enskilda vägar med statsbidrag. för många är den enskilda 
vägen den enda vägförbindelsen till omvärlden. Dessutom berörs i stort 
sett hela Sveriges befolkning, eftersom de flesta trafikerar de enskilda vä-
garna med statsbidrag åtminstone några gånger om året. ca 7 000 mil av 
det statsbidragsberättigade vägnätet�9 används dagligen av allmänheten.

Det enskilda vägnätet genererar en stor del av person- och godstrafiken. 
nästan var fjärde gods- eller persontransport genereras från enskilda vä-
gar med statsbidrag. Detta vägnät spelar en stor roll i vägtransportsyste-
met genom att vara ”kapillärer” till de stora statliga vägarna. resorna är i 
allmänhet korta och därför är trafikarbetet lågt räknat i fordonskilometer. 

5.2 VAD BEHÖVS FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA EN FUNKTIONELL OCH  
 SAMHÄLLSEKONOMISKT EFFEKTIV ENSKILD VÄGHÅLLNING?
Situationen för bidragsgivning till enskild väghållning har blivit alltmer 
ansträngd. Anslaget till statsbidrag för enskild väghållning ökar visser-
ligen årligen, men kostnaderna för den årliga driften ökar snabbare än 
anslagen. Detta medför att utrymmet för underhåll, förbättring och byg-
gande minskar.  

Den nuvarande nivån för årlig drift ligger ca �4 procent under den fastlag-
da högsta nivån för de flesta väghållare enligt gällande bidragsförordning. 

Vägverket anser att anslagsnivån inte längre kan anses realistisk för att 
ens kunna upprätthålla den nuvarande lägre bidragsprocenten för årlig 
drift. 

Det finns ett uppdämt behov av bidrag till bro- och beläggningsreparatio-
ner. inspektioner av de cirka 4 000 broarna på det enskilda statsbidrags-
vägnätet har visat att många av dem har allvarliga skador som bör åtgär-
das snarast. i många fall riskerar broarna att rasa. 

Det finns �3 färjeleder med statsbidrag. inom färjedriften finns behov av 
upprustning av färjor och investeringar. Som exempel på investering kan 
nämnas färjeleden mellan Gränna och Visingsö där det ska göras en utred-
ning om ombyggnadsbehov på grund av nya bestämmelser om flytsäkerhe-
ten. en förstudie angående behov av ytterligare färja för att öka kapacite-
ten är framtagen.

Behovet av medel har för året närmast före den nya planperiodens bör-
jan uppskattats till 770 miljoner kronor med nuvarande bidragsprocent. 
om bidragsprocenten enligt förordningen tillämpas ökar årskostnaden 
med ca 90 miljoner kronor. Successivt tillkommer också kostnader för nya 
bidragsvägar. Dels förutsätts ca 300 kilometer väg varje år överföras från 
statlig väghållning och lika mycket väg tas in från helt privata eller kom-
munala väghållare. Bidragskostnaden för dessa vägar beräknas succes-
sivt öka med ca 6 miljoner kronor per år – totalt 60 miljoner kronor under 
planperioden. Dessutom erfordras ett så kallat iståndsättningsbidrag 19 Totalt ca 7 600 mil.
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(engångsbelopp) på ca 5 miljoner kronor för de vägar som tas in varje år 
och som inte varit statliga. totalt skulle då kostnaderna år �0 uppgå till ca 
9�5 miljoner kronor.

Vägverket beräknar således att ett bidrag på en nivå enligt förordningen 
kräver ett anslag på 870 miljoner kronor under det inledande året av plan-
perioden och på 9�5 miljoner kronor under det tionde året av planperioden 
(allt i �007 års prisnivå). 

Diagram 5.1. Årsbehov för enskilda vägar. År 0 avser året närmast före den nya 
planperiodens början.

Nya vägar - förändringsärenden
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Denna föreslagna utökning av anslaget för enskilda vägar är nödvändig 
för att motverka ytterligare försämringar av vägkapitalet som skulle inne-
bära försämrade möjligheter till tillväxt, sysselsättning och en levande 
landsbygd.

5.3 SAMHÄLLSEKONOMISK BEDÖMNING AV ENSKILD VÄGHÅLLNING 
OCH ANALYS AV MÅLUPPFYLLELSE
Vägnätet är en av hörnstenarna för ett fungerande samhälle och en fung-
erande landsbygd. Det är en förutsättning för fungerande åldringsvård, 
skolskjutsar, ambulanstransporter, brandväsende, umgänge, fritids- och 
föreningsliv och kommunalt engagemang. ett enskilt vägnät öppet för 
alla kan uppnås genom att samhället delar det ekonomiska ansvaret med 
väghållarna.

Det enskilda vägnätet och särskilt det statsbidragsberättigade spelar en 
stor roll i flera viktiga framtidsfrågor. Det gäller exempelvis miljöfrågorna. 
i dag förbrukas en stor mängd fossila bränslen. Det finns nu en strävan att 
ersätta fossila bränslen med biobränslen. Detta kommer förhoppningsvis 
att förbättra miljön och dessutom skapa arbetstillfällen på landsbygden. 
Men detta förutsätter möjligheter att transporter kan komma fram på ett 
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effektivt sätt. Det är särskilt viktigt med bra vägar eftersom stora delar av 
vårt land saknar alternativ till landsvägstransporter.

Det finns inget motsatsförhållande mellan enskilda statsbidragsvägar och 
stora infrastruktursatsningar eller mellan landsbygd och storstad. Allt är 
delar i samma system. De satsningar som skett på det stora vägnätet är en 
förutsättning för ytterligare utveckling av landsbygden, som kan innebära 
fler arbetstillfällen på sikt. en försämring av standarden på de enskilda 
vägarna kan bromsa den utvecklingen. effektiva transporter är också of-
tast bra för miljön. Därför innebär sämre standard på de enskilda vägarna 
också miljöproblem. 

Statsbidraget innebär en samhällsnytta som är relaterad till de mål som 
finns uppsatta för verksamheten och följer i stort de som gäller för det 
statliga vägnätet. nyttan kan bedömas i fråga om tillgänglighet, trans-
portkvalitet, regional utveckling, trafiksäkerhet, miljö samt säkrat vägka-
pital. 

nyttan i form av ökad tillgänglighet och transportkvalitet består i att

• allmänheten får tillträde till natur och till fritids- och rekrea-
tionsområden

• möjligheterna ökar att bedriva näring även i områden där 
transportkostnaderna hämmar en utveckling av näringslivet

• restiden förkortas

• omlastningskostnaderna minskar 

• vägarna har värde för totalförsvaret

• kostnaderna minskar för investeringar i övrig infrastruktur för 
tele-, data- och radiokommunikation och elförsörjning.

när det gäller allmänhetens nytta så uppgår den externa trafiken på det 
enskilda vägnätet till ca 700 000 resor per dygn – året runt. Det gör ca 
�50 miljoner resor varje år. Skogstransporterna uppskattas till ca �50 000 
årligen.

Vidare innebär bidraget till enskilda vägar ökade möjligheter att

• bo och idka näringsliv i glesbygd

• ta tillvara landsbygdens traditionella resurser: skogen, malmen 
och andra råvaror

• få tillgång till en bra miljö för rekreation och service- och tjäns-
teproduktion, där turistnäringen är det mest tydliga exemplet.

Det mindre vägnätet representerar en viktig del i vår kulturhistoria. Den 
slingrande vägen har kanske utgjort en gammal färdled, en kungsväg el-
ler vägen till kyrka, kvarn eller dylikt. Småvägarna förbinder gårdar och 
byar och har bildat stommen i kulturlandskapets uppbyggnad. utmed de 
mindre vägarna finns väghistoriska minnesmärken och natur- och kultur-
miljöer av stort värde. Det kan vara runstenar, stenmurar, vårdträd, gamla 
gästgiverier, milstolpar, väghållningsstenar, alléer, lokaler för hotade arter, 
nyckelbiotoper eller artrik vägkantsflora. De små gamla vägarna går ge-
nom kulturlandskapets vackraste och värdefullaste delar. Det arv vi fått i 
form av ett landskap att vårda, bevara och varsamt förnya kommer ibland 
i konflikt med kraven på ekonomiska vinster och tidsvinster.



66    enSKilD VÄGhållninG

Vägkapitalet kan redovisas så att om hela vägnätet med statsbidrag skulle 
byggas på nytt så skulle kostnaden för detta bli drygt 50 miljarder kronor. 

5.4 INDELNING AV VÄGNÄTET EFTER ”RÄTT VÄGHÅLLARE”
för att följa intentionerna i väglagen angående ägare av väg har Vägverket 
satt upp ett mål om att 3 000 kilometer väg ska ha ny väghållare år �0�7. 
(Siffran avser statlig väg som överförs till enskild eller kommunal väghåll-
ning och vice versa.)

Att dela in vägnätet efter ”rätt väghållare” är en mycket komplex fråga. Det 
finns en stor andel av de statliga vägarna som borde göras om till enskilda 
på grund av trafikens omfattning och ändamålsenligheten i övrigt. ett 
sådant förfarande ger, åtminstone på sikt, en betydande besparing totalt 
sett för staten, även om vägarna skulle få bidrag enligt bidragsförordning-
ens bidragsprocent. förändringen är dock förknippad med stora engångs-
kostnader för förrättningar och iståndsättning av vägarna före ägarbytet 
och innebär dessutom mycket långa processer. Det beror på att det redan i 
dagsläget finns ett motstånd hos enskilda mot att ta över en statlig väg. en 
viktig förutsättning för att lyckas är att bidragen kan hållas på bidrags-
förordningens nivå. Minskande anslag och därmed sammanhängande risk 
för sänkt bidragsprocent kommer att innebära stora svårigheter med att 
föra över statliga vägar till enskild väghållning.

under en tidigare period av minskande anslagsnivåer till enskilda vägar 
fick vägorganisationerna frågan om hur de skulle agera om statsbidraget 
sänktes kraftigt, till exempel med hälften. resultatet visar att

• ca 30 procent av väghållarna kommer att dra in på vägunder-
hållet

• ca 40 procent kommer att höja uttaxeringen bland medlemmar-
na

• ca �0 procent av väghållarna kommer/kommer troligen att 
stänga vägen för allmän trafik

• ca �0 procent av väghållarna vet inte hur de kommer att agera. 

undersökningen visar även att väghållarna inte tror att kommunerna kom-
mer att kompensera för ett minskat statligt stöd. Svaren visar också att 
det finns en stor lojalitet mot externa trafikanter hos väghållarna, då ca 
en femtedel menar att det inte är praktiskt genomförbart att stänga vägen 
”eftersom så många åker här på vägen”.
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6 sektorsåtgärder

HUVUdsAKLIg INrIKTNINg:

• förändrad samhällsplanering med fokus på tidiga skeden och 
regional utveckling.

• Satsningar på klimatåtgärder och trafiksäkerhet ska ge besluts-
fattare/politiker underlag att göra kloka val.

• Samverkan på internationell nivå ska öka kraftigt.

6.1 FÖRKLARING TILL VALD INRIKTNING. MÅLBILD
inriktningen av sektorsarbetet är vald så att den ska bidra till de mål som 
är formulerade inom miljö, trafiksäkerhet, regional utveckling, tillgänglig-
het och jämställdhet�0. i Vägverkets sektorsansvar ligger också ett ansvar 
att se till att forskning, utveckling och demonstration (fuD) genomförs och 
sprids. 

Vägverkets sektorsarbete kommer under perioden �0�0–�0�9 att inriktas 
på sju åtgärdsområden: 

• transporteffektiva samhällen

• hållbara personresor

• hållbara godstransporter

• rätt hastighet

• säkra, energieffektiva och tysta personbilar

• säkra, energieffektiva och tysta tunga fordon och andra arbets-
fordon

• internationell samverkan.

transporteffektiva samhällen innebär att samhällsstrukturen ska vara 
uppbyggd så att en god tillgänglighet kan samverka med målet om förbätt-
rad miljö och minskade utsläpp av klimatgaser. Vägverket ska som kreativ 
samhällsbyggare ta en aktiv roll i samhällsplaneringens tidiga skeden 
och ha ökad dialog med andra systemutformare för nationell, regional och 
lokal utveckling. inom hållbara personresor och godstransporter fortsätter 
arbetet med att stödja och påverka andra systemutformare. Detta innebär 
att påverka andra systemutformare till att starta egna processer för att 
trafiksäkra och miljöeffektivisera resor och transporter. hastigheter är den 
enskilt viktigaste frågan för att snabbt förbättra trafiksäkerheten och den 
har även stor påverkan på koldioxidutsläppen. för områdena personbi-
lar och tunga fordon är det främst behoven av energieffektivitet och nya 
bränslen som kommer att vara i fokus. internationell samverkan behöver 
stärkas inom alla områden.

20 Se bilaga 5: Transport-
politiska mål och principer.
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6.2 POTENTIAL INOM OLIKA OMRÅDEN OCH MÖjLIGA SYNERGIER
en viktig utveckling av sektorsverksamheten är att den tydligare integre-
ras med övrig verksamhet inom Vägverket och hos samarbetspartner. en 
integrering gör det möjligt att göra effektbedömningar även på en över-
gripande nivå. förändringar i tillståndet inom ett helt åtgärdsområde är 
mer intressanta än en enskild verksamhets bidrag till en viss förändring. 
Sektorsverksamhet kan vara en förutsättning för att andra åtgärder kom-
mer till stånd och att andra aktörer tar sitt ansvar. 

6.3 ÅTGÄRDSOMRÅDEN
Vi har valt att beskriva sektorsverksamheten i ett antal tillståndskedjor, 
se exempel i nedanstående bild. Dessa kedjor ligger till grund för de sju 
åtgärdsområdena som presenteras i detta inriktningsunderlag. Kedjorna 
bidrar till att förklara helheten. Sektorsverksamhet kan utgöra länkar i 
kedjan men den kan även fungera som katalysator för att initiera andra 
aktörers processer.

Figur 6.1. Exempel på tillståndskedja på området transporteffektiva samhällen.

Transporteffektiva 
samhällen

Samhällsplanering 
bostäder, 
arbetsplatser, 
skolor och handel

Samhällsplanering 
vägar och gatorStödja i steg 3 och 4 

i fyrstegsprincipen

Stödja kommuner och andra 
väghål-lare med kunskap i 
steg 1 och 2 av 
fyrstegsprincipen

Genomföra åtgärder i steg 
1 och 2 av fyrstegprincipen 
i Statlig väghållning

Samhällsplanering 
tåg, flyg och sjöfart

Integrerad planeringen av
infrastruktur och bebygelse

Genomföra steg 3 och 4
i fyrstegsprincipen för 
statligväghållning

Samhällsplanering

Extern aktör

Vägverket och extern aktör

Vägverket ej sektor

Vägverket sektor, investeringar
Drift och Underhåll

Sektor

Gemensamma projekt
med kommuner

Rådslag

Kunskapsdatabaser

Gemensamma projekt
med kunder och samverkans-
partner (dialog-projekt)

Forskning för framtida 
utveckling

EuroRAP

Miljöanpassad 
vägutformning

Kvalitetssäkring av 
regler för samhälle 
och bostadsbyggande

Internationellt samarbete

Bidrar till utmaningarna Transportsnålt samhälle med god 
tillgänglighet, Bättre mobilitet för pendlare och godstransporter 
och Attraktiva tätorter och storstäder med bättre transportsystem 
i Strategisk plan 2008-2017.

Figur 1. Exempel på tillståndskedja på området transporteffektiva samhällen
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6.3.1 TRANSPORTEFFEKTIVA SAMHÄLLEN
Vägverket ska som kreativ samhällsbyggare ta en aktiv roll i samhällspla-
neringens tidiga skeden, bistå med kunskapsunderlag och effektbedöm-
ningar i en öka dialogen med andra systemutformare. en samhällstruktur 
som möjliggör en god tillgänglighet med ett minimum av miljöbelastning 
och utsläpp av klimatgaser är en förutsättning för att långsiktigt klara 
de transportpolitiska målen. Bland annat ska Vägverket verka för ökad 
kunskap om lokaliseringens betydelse för trafikgenererandet och trafik-
försörjningen, ökad och säker gång-, cykel- och kollektivtrafik och god 
tillgänglighet för näringslivets varu- och servicetransporter. när vägnät 
och transportsystem utvecklas ska fyrstegsprincipen vara ett naturligt 
förhållningssätt. 

6.3.2 HÅLLBARA PERSONRESOR
inom området hållbara personresor fortsätter arbetet med att stödja och 
påverka systemutformare. området gäller både privata resor och resor 
som finansieras av offentlig verksamhet eller av näringslivet. inom detta 
område inryms bland annat stöd för att öka kollektivtrafikresandet, 
reseplanerandet, bilpooler, cykelresandet och användningen av bilbälte. 
Alkohol är inblandad i en stor del av dödsolyckorna. en fortsatt satsning 
på arbete med nykter och drogfri trafik kommer därför att ske. Ambitio-
nen med insatserna i arbetet är bland annat att uppfylla medborgarnas 
önskemål om ökad regelefterlevnad samt skapa bättre förutsättningar för 
gående och cyklister. inom området kollektivtrafik är det även viktigt att 
arbeta med säkrare skolskjutsar och bättre färdtjänst. 

6.3.3 HÅLLBARA GODSTRANSPORTER
inom området hållbara godstransporter är det viktigt att satsa på stöd-
jande, samlande och pådrivande aktiviteter hos systemutformare. Arbetet 
med att stödja aktörer att fatta beslut, ta fram styrande dokument och 
uppföljning är prioriterat. exempel på åtgärder är samordning av gods-
transporter, effektivare logistik och ökad användning av bilbälten. 

6.3.4 RÄTT HASTIGHET
Den enskilt viktigaste åtgärden att snabbt förbättra trafiksäkerheten är att 
minska hastighetsöverträdelserna. Det har även stor påverkan på koldi-
oxidutsläppen. Det är därför viktigt att fortsätta satsningen på stödjande, 
samlande och pådrivande aktiviteter för att förbättra efterlevnaden av 
hastighetsgränserna. åtgärder som ska genomföras är bland annat infor-
mation i samband med nya hastighetsgränser, stödsystem för hastighets-
hållning och kunskapsstöd. Satsningarna inom rätt hastighet är större i 
början av perioden.

6.3.5 SÄKRA, ENERGIEFFEKTIVA OCH TYSTA PERSONBILAR
Personbilar kommer under perioden att vara i fokus, främst utifrån beho-
ven av energieffektivitet och nya bränslen. Vägverket ser även en snabb 
utveckling av stödsystem för ökad trafiksäkerhet inom perioden. tillsam-
mans med andra aktörer ska Vägverket stärka konsumentinformationen ex 
vis alkolås och bilars miljöegenskaper. Vägverket ska ta fram bra underlag 
till styrmedel för att få fram säkra, energieffektiva och tysta personbi-
lar. Samarbetet med andra myndigheter i nationella och internationella 
forskningsprogram bör öka, bland annat inom områden resepolicy och 
upphandlingskrav.
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Vägverkets arbete med att öka användningen av uthålligt producerade 
drivmedel fokuseras på information, framtagning av kunskapsunderlag, 
och underlag för lagstiftning, eu-direktiv och standarder. Vägverket ska 
bidra till att en svensk strategi och handlingsplan för introduktion av kol-
dioxidneutrala drivmedel tas fram. 

6.3.6 SÄKRA, ENERGIEFFEKTIVA OCH TYSTA TUNGA FORDON OCH  
  ANDRA ARBETSFORDON
Det finns ett tydligt behov av utveckling inom energieffektivitet och nya 
bränslen för tunga fordon och arbetsfordon under perioden. utveckling 
behövs även av stödsystem för ökad trafiksäkerhet, till exempel alkolås, 
bältespåminnare, deformationszoner och främre underkörningsskydd. 
Samarbetet med andra myndigheter i nationella och internationella forsk-
ningsprogram bör öka. 

6.3.7 INTERNATIONELL SAMVERKAN
internationell samverkan behöver stärkas inom alla områden under pe-
rioden. Sveriges deltagande i det globala och internationella arbetet med 
framförallt trafiksäkerhet och miljö kommer att öka. Vägverket har även 
mycket att hämta i form av kunskap, exempel med mera både inom och 
utanför eu. Det finns behov av att utveckla nya arenor och allianser för att 
utbyta och utveckla ny kunskap. 

inom fordonsområdet är det viktigt att öka det internationella arbetet med 
utveckling av lagkrav och gemensamma riktlinjer för konsumentinforma-
tion. Vägverket ska verka för att det tas fram en internationell metod för 
test av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för tunga fordon. Väg-
verkets arbete med uthålligt producerade drivmedel är inriktat på natio-
nellt och internationellt arbete med information, kunskapsunderlag. Det 
internationella arbetet för att minska fordonens bulleremissioner bedömer 
Vägverket vara en kritisk framgångsfaktor för att minska vägtrafikens bul-
lerstörningar.

Vägverkets sektorsarbete är unikt och efterfrågat. ett tydligt sådant exem-
pel är nollvisionen. euroncAP är ett bra exempel på att Sverige kan vara 
med och utveckla ett verktyg till låg kostnad med stor nytta långt utöver 
det nationella perspektivet. eurorAP är ett annat exempel med goda ut-
vecklingsmöjligheter. 

Samarbetet med andra myndigheter i nationella och internationella forsk-
ningsprogram bör öka med syftet att utveckla energieffektivare fordon, 
koldioxidneutrala drivmedel och stödsystem för ökad säkerhet. 

6.4 SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV SEKTORSÅTGÄRDER  
Bedömda effekter i tabellerna nedan visar på den potential som finns inom 
Vägverkets sektorsarbete. för att nå bedömda effekter förutsätter Vägver-
ket att andra systemutformare är intresserade av samarbete och i sin tur 
genomför förändringar och åtgärder.

för att genomföra beskriven ambitionsnivå uppskattar Vägverket en kost-
nad på 6,5 miljarder kronor för tioårsperioden. Vi redovisar även en effekt-
profil som motsvarar en lägre satsning, nivå lägre är 5,� miljarder kronor.
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Åtgärdsområde Bedömda effekter

Minskat antal 
döda 

Minskat antal  
svårt skadade

Minskat 
utsläpp
 Miljoner ton 
koldioxid 

Antal 
minskade  
buller-utsatta 
personer 
inomhus

Luftkvalitet Tillgänglighet Jämställdhet
Regional 
utveckling

Transporteffektiva 
samhällen

Hållbara 
personresor

Hållbara 
godstransporter

Rätt hastighet

Säkra, energieffektiva 
och tysta personbilar

Säkra, energieffektiva och tysta
tunga fordon och arbetsfordon

Internationell 
samverkan

Grönfärg ger ökat bidrag till måluppfyllelse. Gråfärg ger fortsatt bidrag till att behålla nuvarande nivå.

Åtgärdsområde Bedömda effekter

Minskat antal 
döda 

Minskat antal  
svårt skadade

Minskat 
utsläpp
Miljoner ton
koldioxid

Antal 
minskade  
buller-utsatta 
personer 
inomhus

Luftkvalitet Tillgänglighet Jämställdhet
Regional 
utveckling

Transporteffektiva 
samhällen

Hållbara 
personresor

Hållbara 
godstransporter

Rätt hastighet

Säkra, energieffektiva 
och tysta personbilar

Säkra, energieffektiva och tysta
tunga fordon och arbetsfordon

Internationell 
samverkan

Grönfärg ger ökat bidrag till måluppfyllelse. Gråfärg ger fortsatt bidrag till att behålla nuvarande nivå.

Tabell 6.1. Bedömda effekter för olika åtgärdsområden inom sektor, nivå 6,5 miljarder kr.

Tabell 6.2. Bedömda effekter för olika åtgärdsområden inom sektor, nivå 5,2 miljarder kr.
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6.5 RISKER OCH OSÄKERHETER FÖR SEKTORSÅTGÄRDER 
några punkter är kritiska för resultatet inom sektorsverksamheten:

• Andra systemutformare ska vara intresserade av att samarbeta 
och genomföra åtgärder.

• Verksamheten ska vara integrerad med övriga verksamheter 
inom Vägverket.

• Vägverket måste kunna tillhandahålla rätt kompetens, bland 
annat genom kompetensutveckling.
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7 Myndighetsutövning 

HUVUDSAKLIG INRIKTNING:

• Vägverkets myndighetsutövning ska anpassas efter såväl sam-
hällets mål som kundens behov.

• Verksamheten ska vara kundorienterad, effektiv och rättssäker.

• Vägverket ska utvecklas till en föredömlig e-myndighet.

Vår inriktning är att bedriva en kundorienterad, effektiv och rättssäker 
myndighetsutövning. Vi ska ha en helhetssyn så att myndighetsutövningen 
är anpassad efter såväl samhällets mål som kundens behov.

7.1  OMFATTANDE MYNDIGHETSUTÖVNING PÅ ALLA NIVÅER
Vägverkets myndighetsutövning är omfattande och förekommer på både 
lokal, regional och central nivå. På lokal nivå handlar det till exempel om 
godkännande av förarprov och på regional nivå om ansökningar till de 
regionala väghållningsmyndigheterna. På central nivå förekommer ansök-
ningar, beslut i ärenden där Vägverket centralt är sista instans, faststäl-
lande av arbetsplaner och ett omfattande föreskriftsarbete. utöver detta 
sker miljontals automatiserade beslut som gäller registerhållning och 
påföring av fordonsskatt och avgifter. Vägverket har också tillsynsansvar 
inom ett tjugotal områden. i samband med myndighetsutövningen före-
kommer mängder med kundkontakter. Det rör sig om service och informa-
tion till enskilda medborgare, andra myndigheter, branschorganisationer 
och företag.

enskilda medborgare och externa företag och organisationer har en över-
vägande positiv bild av Vägverkets myndighetsutövning. handläggarna 
får genomgående ett högt betyg för bemötandet och kunderna anser att 
myndigheten lever upp till vad som förväntas av den.

7.2 UTMANINGAR UNDER PLANPERIODEN
Vi ser följande utmaningar framför oss under planperioden för att göra 
enklare för kunden, stärka rättsäkerheten och förbättra tillgängligheten 
till Vägverket.

• Vägverket ska utvecklas till en föredömlig e-myndighet med 
ledstjärnan: ”ett ärende – en kontakt”. Vi ska samarbeta med 
andra myndigheter och organisationer och utveckla ett kreativt 
arbetssätt, med syfte att gemensamt hitta lösningar som för-
enklar för kunderna och bidrar till ökad kundnytta.

• utveckling av nya tjänster, till exempel det pågående arbetet 
med en rikstäckande databas för landets lokala trafikföreskrif-
ter, ansökningsmöjlighet och information via webb, digital 
ärendehantering där kunden kan följa sitt ärende, självservice-
tjänster.
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• handläggningstiderna för olika ärendetyper behöver bli mera 
kundanpassade. för vissa ärenden behövs ett systematiskt kva-
litetsarbete där fokus ligger på rättssäkerhet, effektivitet och 
likformighet. 

• Vi ska arbeta på eu-nivå för utveckling av regelverk om till 
exempel fordon och körkort som främjar de transportpolitiska 
delmålen. 

• Vi ska löpande ompröva, uppdatera, modernisera, förenkla och 
upphäva Vägverkets föreskrifter. utgångspunkten för detta ar-
bete bör vara att vi är restriktiva med att använda vårt mandat 
att ge ut föreskrifter, det vill säga bara använda det när det inte 
finns bättre alternativ.

• tillsyn är ett område som kan utvecklas för att stödja tillämp-
ningen av författningar. 

Medelsbehoven för denna verksamhet kommer inte att minska under plan-
perioden om vi ska ta oss an de utmaningar som vi har framför oss.
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8 Investeringar 

HUVUDSAKLIG INRIKTNING:

i takt med att samhället utvecklas måste väginfrastrukturen anpas-
sas till nya förutsättningar och krav. investeringsbehoven i vägnä-
tet de kommande decennierna har beräknats till ca 300 miljarder 
kronor.

Vägverket presenterar i enlighet med regeringens direktiv vad som 
kan åstadkommas vid fem olika nivåer för nationella vägar, regio-
nala vägar samt för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. tre 
av dessa nivåer ingår också i de samlade förslag som Vägverket 
presenterar i kapitel �.

för investeringar motsvarar nivå lägre direktivets 0 nivå. Nivå 
medel är strax under direktivets +50 nivå för regionala vägar och 
bärighet och mellan 0 och +�5 för nationella vägar. Nivå högre mot-
svarar direktivets +50 nivå.

De förslag till investeringar som motsvarar nivå medel och nivå 
högre ger möjlighet att: 

• säkra många mil väg mot mötesolyckor, vilket ger trygghet och 
säkerhet för dem som pendlar

• vidta åtgärder för bullerstörda och värna om utsatta miljöer

• utveckla tätortsgenomfarter så de bidrar till attraktiva och 
säkra tätorter

• säkra barns skolvägar och åtgärda otrygga miljöer för svaga 
grupper

• förbättra tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet

• förbättra bärigheten så att näringslivets transporter kan nå sina 
målpunkter

• ha beredskap för att hantera extrema vädersituationer.

Vid nivå medel ges dessutom möjlighet att förbättra kapaciteten på 
vägar i storstäderna och andra större tätorter så att trängselproble-
men inte förvärras.

Vid nivå högre kan säkrare och snabbare framkomlighet för män-
niskor och gods åstadkommas på flertalet högtrafikerade vägar. 
Ytterligare tätortsförbifarter kan byggas och miljöåtgärderna längs 
det statliga vägnätet kan fördubblas jämfört med nuläget.

nordsydlig förbindelse i Stockholm kan endast påbörjas i nivå 
högre.

De åtgärder som föreslås har i allmänhet mycket god samhällseko-
nomisk lönsamhet. för objekten i den nu gällande nationella planen 
är nettonuvärdeskvoten i genomsnitt �,4. De olika förslagen beräk-
nas få en nettonuvärdeskvot på ungefär �,5 (�,3-�,8). en betydande 
del av det inventerade behovet utgörs av miljardprojekt, varav en-
dast några få kan inrymmas i de olika föreslagna ramarna. 
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i avvaktan på att de stora investeringarna kan förverkligas måste 
enkla, ibland kortsiktiga, lösningar genomföras för att lösa akuta 
problem i vägtransportsystemet. Dessa ”trimningsåtgärder” har 
i allmänhet hög lönsamhet och bidrar i hög grad till att göra de 
transportpolitiska delmålen möjliga att nå.

8.1 BEDÖMDA BEHOV
Vägtransportsystemet är en förutsättning för välfärd och utgör en in-
tegrerad del av samhällets fysiska struktur, som har stor betydelse för 
befolkningens tillgänglighet till arbetsplatser, utbildning, service och 
upplevelser. i Vägverkets uppdrag ingår att som kreativ samhällsbyggare 
bidra till att den fysiska samhällsstrukturen långsiktigt bidrar till önskad 
samhällsutveckling. 

Biltrafik och varutransporter i städerna kräver nya lösningar. Gator och 
vägar, torg och parker måste formas för att bli tillgängliga, attraktiva och 
säkra. lösningar står bland annat att finna i integration mellan trafikslag 
– vi måste samsas om det begränsade utrymmet utan att tumma på tra-
fiksäkerheten. Staden ska vara tillgänglig för alla – för funktionshindrade, 
barn och äldre.

Kraven på att möta såväl globaliseringens utmaningar som klimathoten 
gör att ombyggnaden av transportsystemet måste ske med ett uppväxlat 
tempo mot vad Sverige haft de senaste trettio åren. under denna tid har 
vi använt mindre än � procent av BnP per år för investeringar i ny infra-
struktur. Det är mellan hälften och två tredjedelar av vad genomsnittslan-
det inom oecD använt. Den låga nivån pekar på ett ”färdigbyggt” land. ett 
land som kan använda sina resurser till dagskonsumtion och transfere-
ringar. inte ett land som står inför en historisk omställning för kommande 
generationers bästa.

Det krävs stora och genomtänkta insatser om städer, regioner och trans-
portsystem ska utvecklas och bidra till framtida tillväxt, arbeten och 
välfärd. flexibilitet och möjligheter till koordinerade investeringar i trans-
portinfrastrukturen har avgörande betydelse för om vi framgångsrikt ska 
utveckla förutsättningarna för näringsliv och människor.

De objekt som finns i nuvarande planer (för nationella vägar, för regionala 
vägar inklusive bidrag samt för bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion) 
har som regel hög lönsamhet. Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten 
(nnK)�� i den nu gällande nationella planen är �,4. en uppskattning har 
gjorts av investeringsbehovet för perioden �0�0–�030. utgångspunkten har 
varit att objekten ska vara samhällsekonomiskt lönsamma och leda till att 
de transportpolitiska målen uppnås. totalt har behovet beräknats vara ca 
300 miljarder kronor uppdelat på posterna i tabellen.

21 Vid nettonuvärdeskvoten 
1 får samhället tillbaka den 
gjorda investeringen 2 gånger 
om i form av minskad restid, 
olyckskostnad och andra i 
monetära termer omräknade 
nyttor.
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Nationell plan Regionala planer Bärighet Totalt

Riktade trafiksäkerhetsåtgärder 11 19 30

varav mötesseparering 9 16 25

Riktade miljöåtgärder 14 14

Bärighetsåtgärder 38 38

Sårbarhetsprevention m.m. 6 6

Övriga riktade åtgärder 5 20 25

varav för gång/cykel 1 7 8

varav för kollektivtrafik 1 6 7

Specificerade objekt 106 56 162

varav miljardobjekt Stockholms län 50 15 65

varav miljardobjekt övriga landet 38 3 41

Bidrag regional plan 20 20

Totalt 136 115 44 295

Tabell 8.1. Inventerade behov.

investeringsbehoven för riktade mindre åtgärder för till exempel gång- 
och cykeltrafik samt kollektivtrafik ligger betydligt högre än vad som finns 
upptaget i nuvarande planer. Skillnaderna är störst inom de regionala 
planerna. Behovet av denna typ av åtgärder bekräftas av olika kundunder-
sökningar som Vägverket genomfört. Vi har även indikationer på att cykel-
främjande investeringar kan bidra till höga samhällsekonomiska nyttor 
bland annat på grund av cyklingens hälsoeffekter��.  

Diagram 8.1. Inventerade investeringsbehov 2010-2030.Diagram 8.1. Inventerade investeringsbehov 2010-2030
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22 Vägverket undersöker möjligheterna 
att införa nya verifierade samband om 
cykling för de samhällsekonomiska 
analyserna inför åtgärdsplaneringen.
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8.2 GENOMFÖRANDET AV NUVARANDE PLANER
Kostnaderna för vissa insatsvaror inom väghållningen har stigit kraftigt 
under de senaste åren. Detta har fått till följd att det index (e 84) som reg-
lerar ersättningen för entreprenader också har stigit betydligt mer än den 
allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. för perioden �004 till �007 
uppgår indexhöjningen till ca �6 procent. De nuvarande planerna sträcker 
sig över perioden �004–�0�5 och är upprättade i prisnivå �004. eftersom 
anslagen till väghållningen inte ökat i takt med kostnadsökningarna har 
planerna inte helt kunnat följas. år �007 beräknas eftersläpningen vara ca 
�5 procent. trots detta har de flesta objekten i nationell och regional plan 
kunnat genomföras i takt med planerna. Det har varit möjligt tack vare att 
olika intressenter, främst kommuner, förskotterat utbyggnaderna. Vid ut-
gången av �007 beräknas objekt för närmare � miljard kronor ha förskotte-
rats inom vardera anslagsposterna nationell respektive regional plan.

enligt budgetpropositionen �006/07:� kommer anslagen till väghållningen 
�008–�009 inte att öka nämnvärt jämfört med �007. Det innebär att den 
eftersläpning i förhållande till nuvarande planer som finns för närvarande 
inte kommer att minska, snarare öka. 

8.3 GIVNA RAMAR
Vägverket ska, enligt regeringens direktiv, som basnivå utgå från att de 
årliga ramarna i prisnivå �007 för investeringar i vägar blir 

• 3,5 miljarder kronor till de nationella stamvägarna,

• �,4 miljarder kronor till regional transportinfrastruktur, inkl 
bidrag till kommuner och kollektivtrafik samt

• �,4 miljarder kronor till tjälsäkring, bärighet och rekonstruk-
tion.

Dessutom ska analyser göras för nivåerna ± �5 respektive ± 50 procent av 
dessa. hur finansiering ska ske framgår inte av direktivet. Möjligheterna 
att genomföra mer omfattande och långsiktiga lösningar finns endast 
med de högre alternativen. Även med dessa kommer det att bli svårt eller 
omöjligt att genomföra de mest kostnadskrävande objekten. inriktningen 
vid de lägre nivåerna måste bli att med enkla, många gånger kortsiktiga, 
lösningar lösa akuta problem i vägtransportsystemet. 

till detta kommer kostnader för amortering av lån som är upptagna hos 
riksgälden för olika väginvesteringar enligt �3§ budgetlagen. totalt beräk-
nas lånebeloppet �0�0 vara �0 miljarder kronor fördelat på:

Tabell 8.2. Kostnader för amortering av lån hos Riksgälden.

Miljoner kr

Broinvesteringar 100

E6 Stenungsund – Ljungskile 600

E6 Svinesundsförbindelsen 700

Investeringar i närtid (från 2002–04) 1 700

Västsvenska paketet 6 800

Stockholmsprojekten 5 900

Göteborgsprojekten 4 000
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8.4 TRANSPORTPOLITISKA DELMÅL
De åtgärder som planeras inom investeringsverksamheten ska i enlighet 
med det övergripande transportpolitiska målet: säkerställa en samhälls-
ekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. åtgärder med hög nnK bör 
få hög prioritet. Vilka objekt och åtgärder som ska tas med i planen avgörs 
i kommande åtgärdsplanering. De åtgärdstyper och inriktningar som bör 
prioriteras för de transportpolitiska delmålen beskrivs i nedanstående 
avsnitt.

8.4.1 TILLGÄNGLIGHET

Framkomlighetsåtgärder
i framför allt de största tätorterna finns tillgänglighetsproblem av flera 
slag. företagen har problem med leveranser av dagligvaror och trängseln 
är omfattande såväl för dem som ska in i städerna som för dem som ska 
passera igenom. i orter med kraftig befolkningsökning är det nödvändigt 
med ständiga trimningar av systemen, t.ex. genom väginformatik. På sikt 
är även utbyggnader av nya trafikleder nödvändiga. Även om det är främst 
i storstadsområdena som situationen är akut så finns motsvarande pro-
blem även i och invid andra större städer. i många delar av landet pågår 
en regionförstoring som innebär ett ökat behov av pendling. Detta behöver 
mötas med förbättrad vägkapacitet. 

en schablonmässig samhällsekonomisk nytta har beräknats för trimnings-
åtgärder. exempel på åtgärder som beräkningen baserats på är påfartsreg-
lering på norra essingeleden, körfältsutvidgning på södra delen av essin-
geleden och ombyggnad av Gullbergsmotet i Göteborg. Dessa åtgärder har 
en viktad nnK på 6,3�3. 

i vissa fall erfordras det mer omfattande åtgärder för att lösa trafikproble-
men. eftersom det rör sig om åtgärder i urbana områden blir lösningarna 
ofta komplicerade och kostsamma. ett antal miljardobjekt har identifie-
rats, framför allt i Stockholmsområdet. Det mest kostsamma bland dessa 
är nordsydlig förbindelse över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm, som 
beräknas kosta �5 miljarder kronor. Dessa åtgärder innebär att behovet av 
drift och underhåll ökar kraftigt i framtiden. Detsamma gäller trimnings-
åtgärder, som ofta utgörs av itS-åtgärder för styrning av trafiken. trots att 
det är extra dyrt att bygga i storstadsområdena kan man även här många 
gånger uppvisa en samhällsekonomisk lönsamhet. för en nordsydlig för-
bindelse i Stockholm ligger nettonuvärdeskvoterna i intervallet 0,3-0,5�4. 

Kollektivtrafik
ett attraktivt och kostnadseffektivt kollektivtrafiksystem är av största vikt 
för att alla ska kunna nå viktiga målpunkter och för att transportsyste-
met i landet ska blir energieffektivt. åtgärder i infrastrukturen som utgör 
hinder för detta bör undanröjas. Det gäller att skapa såväl god framkom-
lighet för bussarna som attraktiva bytespunkter, säkra hållplatser och bra 
förbindelser till dessa samt i vissa fall pendlarparkeringar. för att kunna 
öka antalet kollektivtrafikpendlare är det angeläget att det blir enkelt och 
attraktivt att byta mellan cykel, buss, bil och tåg vid järnvägsstationer och 
andra terminaler. en utvecklad kollektivtrafik bidrar starkt till att göra 
tätorter och storstäder attraktiva. Behoven är störst längs de regionala 
vägarna.

23 PM Samhällsekonomisk 
kalkyl av trimmningsåtgärder, 
Movea, 2007.

Uppföljning Gullbergsmotet, 
Vägverket Region Väst, 2007

24 Nya och ännu ej fullt 
fastslagna effektsamband för 
restidsosäkerhet har tilläm-
pats som en känslighetsana-
lys för nordsydliga förbindelser 
i Stockholm. För Förbifart 
Stockholm ökade kvoten från 
0,26 till 0,41 och för Diagonal 
Ulvsunda från 0,41 till 0,54. 
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Gång- och cykelvägar
för att fler ska ha möjlighet att cykla säkert är det angeläget att skapa 
sammanhängande gång- och cykelvägnät. Detta är angeläget i första hand 
för arbetspendling och för färder mellan bostadsområden och skolor 
och fritidsanläggningar, men även för att främja cykelturism. Behoven är 
störst längs de regionala vägarna och i tätorter. Störst nytta och snab-
bast effekt på målet om ökad cykling uppnås genom kompletteringar av 
befintliga nät i tätorter. för att skapa förutsättningar för långsiktigt ökad 
cykling och övergång från bil till cykel är investeringar längs de regionala 
vägarna av stor vikt.

Åtgärder för funktionshindrade
Målet att anpassa utpekade hållplatser för funktionshindrade till �0�0 
kommer troligen inte att nås. Den största eftersläpningen finns troligen 
längs de regionala och kommunala vägnäten. i de kommande länsplanerna 
bör detta uppmärksammas speciellt. 

Trygghetsåtgärder
Vissa grupper känner otrygghet när de vistas i trafiken. Det kan vara äldre 
som upplever att trafikrytmen är hög och kvinnor som känner obehag i 
vissa miljöer. Detta bör uppmärksammas så att alla får möjlighet att till-
godogöra sig samhällets olika funktioner.

8.4.2 REGIONAL UTVECKLING
Delmålet om regional utveckling är intimt sammanlänkat med delmålet 
om tillgänglighet. Det är i första hand genom förbättrad tillgänglighet och 
minskade transportuppoffringar som transportsystemet bidrar till för-
bättrade förutsättningar för regional utveckling och tillväxt.

transportsystemåtgärder som bidrar till förbättrad tillgänglighet till 
kommersiella marknader – lokalt, regionalt och nationellt – är generellt av 
betydelse för tillväxt och ekonomisk utveckling. Detta gäller såväl per-
son- som godstransporter. Av särskild vikt är god tillgänglighet till ar-
betstillfällen och arbetskraft. exempel på konkreta insatser är åtgärder på 
viktiga pendlingsstråk. Detta bidrar till såväl attraktivare boendemiljöer 
som ekonomisk utveckling genom att arbetskraft och arbetstillfällen kan 
matchas effektivare.

resultat från sektorsövergripande planeringar av transporter i länen är 
centrala. eftersom den regionala utvecklingsplaneringen är sektorsö-
vergripande är det viktigt att perspektivet vid bedömning av åtgärder i 
transportsystemet omfattar mer än enbart transportsektorn. hanteringen 
av delmålet rymmer även en fördelningspolitisk dimension.

förhållningssättet för den kommande planeringsomgången bör vara att

• med ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling som ledstjärna 
genomföra de åtgärder i transportsystemet som bidrar mest till 
utvecklingen i riket som helhet.

• i enlighet med fördelningspolitiska ambitioner, grundade på 
solidaritet mellan människor, genomföra sådana åtgärder som 
bidrar till en godtagbar livskvalitet för människor i hela landet.
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Långa restider
Viktiga nationella och regionala stråk som förbinder regioner bör ha god 
framkomlighet. Detta gäller inte minst där avstånden är långa och därmed 
också restiderna. långa generella hastighetsbegränsningar på 50 och 70 
km/tim framför allt på landsbygd är inte rimliga. 

Samhällsutbyggnad
i områden med kraftig tillväxt finns stort behov av nya bostäder och krav 
på att områden för nya industrier kan skapas. i vissa fall kräver detta in-
vesteringar i det statliga vägnätet. 

8.4.3 TRANSPORTKVALITET

Beredskap för ökad nederbörd och andra väderstörningar
Störningar av framkomligheten i samband med besvärligt väder ger åter-
verkningar i hela samhället. Där det är möjligt bör denna typ av problem 
förebyggas. Det kan röra sig om röjning av träd som står nära viktigare 
vägar och krav på ombyggnader som konsekvens av ökande nederbörds-
mängder.

Bärighet
Sedan �004 finansieras bärighetsåtgärder via ett eget anslag. Målsätt-
ningen är att åtgärda de vägar som är av stor betydelse för näringslivet. 
i nuvarande plan har högsta prioritet getts åt åtgärder som gör att lätta 
fordon kan ta sig fram på det statliga vägnätet året runt, även under tjäl-
lossningen. Detta kommer att vara uppnått innan den nya planomgången 
börjar. 

i den nya planen bör åtgärder prioriteras som leder till att tillåten bärig-
het på broar längs viktiga näringslivsvägar kan höjas till högsta bärig-
hetsklass (BK�). Andra åtgärdstyper som är aktuella är tjälsäkring, höjning 
av vägars bärighetsklass, anpassning av vägkroppen till dagens laster och 
rekonstruktion på grund av eftersläpande underhåll. Man bör även över-
väga att belägga grusvägar om åtgärden är angelägen, dvs. om trafiken är 
hög (fler än �50 fordon per dygn), om trafiken är måttlig (��5-�50 fordon 
per dygn) men vägen har randbebyggelse. 

Bärighetsproblemen är störst i de norra delarna av landet och under tjäl-
lossningsperioden. Skogsindustrin och fjällturismen är två näringar som 
gagnas speciellt av bättre bärighet på dessa vägar. Det slutliga valet av 
åtgärder bör göras gemensamt mellan näringslivet och länens represen-
tanter och väghållningsmyndigheterna.

Rekonstruktion av större byggnadsverk
för ett antal större byggnadsverk som byggdes på �960-talet eller tidi-
gare erfordras större ombyggnader under kommande decennier för att de 
ska kunna bibehålla dagens funktion. exempel på sådana konstruktioner 
är essingeleden i Stockholm samt Älvsborgsbron och tingstadtunneln i 
Göteborg. eftersom det i varje enskilt fall rör sig om relativt stora belopp 
gör Vägverket bedömningen att det för dessa är rimligt med central pla-
nering och att åtgärden finansieras via investeringsanslagen. åtgärderna 
utgör dock inte traditionell investering, och därför är länsplanerna mindre 
lämpliga. Det alternativ som förordas är att bärighetsanslaget utökas för 
att också kunna omfatta dessa åtgärder.
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8.4.4 TRAFIKSÄKERHET

Vägsektion
Vägar med mer än 4 000 fordon per dygn och tillåten hastighet över 80 
km/tim bör vara mötesseparerade med räcke och om trafiken överstiger 
� 000 fordon/dygn med räfflad mittremsa och omkörningsfält. Sektionsva-
let (vägbredden) och därmed andelen väg med omkörningsmöjlighet bör på 
dessa vägar dels bli avhängigt trafikmängden och dels anläggningskostna-
den. Det finns cirka 400 mil med över 4 000 fordon per dygn där detta kan 
vara aktuellt och ytterligare 400 mil med mellan � 000 och 4 000 fordon 
per dygn.

Mötessepareringen innebär att trafiken delvis flyttas ut på den gamla väg-
renen. i vissa fall har denna inte tillräcklig bärighet för att bära den tunga 
trafiken. Det erfordras en förstärkning innan mitträcket sätts upp – en 
anpassning till dagens laster. Det kan övervägas om denna anpassning ska 
belasta bärighetsanslaget.

De totala kostnaderna för dessa utbyggnader kan med �0 procent nybygg-
nad och 80 procent förbättring av befintlig väg beräknas uppgå till cirka 
60 miljarder kronor exklusive kostnader för oskyddade trafikanter och 
förstärkning av vägrenar. �5 miljarder av dessa är ombyggnad och 35 mil-
jarder nybyggnad varav 30 procent på nationella vägar och 70 procent på 
regionala vägar. Drift- och underhållskostnaderna skulle för dessa vägar 
öka med några hundra miljoner kronor per år.

Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
På vägar utan mötesseparering med 80 km/tim och högre hastighetsgräns 
bör sidoområden, korsningsåtgärder och ytterligare hastighetsövervak-
ning prioriteras. Det högst prioriterade behovet bedöms vara 5 miljarder 
kronor . Det totala behovet bedöms vara drygt �0 miljarder fördelade på 
6,5 miljarder kronor för sidoområdesåtgärder för vägar med trafikflöde 
över � 000 fordon per dygn, � miljard kronor för att under planperioden 
säkra 500 mil väg med � 000 kameror och 3 miljarder kronor för ombygg-
nad av korsningar.

8.4.5 MILjÖ
Klimatfrågorna har fått extra uppmärksamhet under senare tid beroende 
på växthuseffekten. för att minska utsläppen av växthusgaser behövs 
mer energieffektiva transporter, vilket påverkar både väghållning, trans-
portsätt och fordon och dessutom ställer krav på större andel förnybara 
bränslen. totalt bedöms åtgärdsbehovet inom miljöområdet vara �4 mil-
jarder kronor under den kommande planeringsperioden. åtgärderna inom 
miljöområdet kan delas upp på områdena vägtrafikbuller, luftkvalitet, vat-
tentäkter, vandringshinder och natur- och kulturmiljö samt fula och slitna 
vägmiljöer. Vägverkets miljöarbete beskrivs i underlagsrapport�5.

Begränsad klimatpåverkan
Som ett led i att begränsa klimatpåverkan så kan man vid nybyggnad och 
förbättringsarbeten planera vägens konstruktion så att man uppnår en 
energieffektiv vägutformning. Det handlar dels om att minimera energi-
användningen vid byggande av vägarna och dels om att utforma vägen på 
ett sådant sätt att det uppmuntrar ett sparsamt körsätt. Det sistnämnda 
innefattar även hastighetsskyltning och annan skyltning. 

25 Se Underlagsrapporter.
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Frisk luft
i ett antal tätorter i landet finns behov av att minska luftföroreningarna. 
främst är det halten kväveoxider och partiklar som överstiger miljökvali-
tetsnormerna. i några fall är det aktuellt med investeringsåtgärder för att 
komma till rätta med utsläppen. 

Mindre buller
etappmålet om att åtgärda fastigheter med över 65 dBA vid fasad kommer 
i huvudsak att nås längs de statliga vägarna under �007. etappmålet till 
�0�0 om att åtgärda 5 procent av de bullerutsatta från år �998  kommer 
troligen inte att nås. Målet för år �0�0 är att nå ännu lägre nivåer.

Vatten och material
Stora�6 vattentäkter för dricksvatten längs det statliga vägnätet bör åt-
gärdas under planperioden om de inte uppfyller de svenska normerna för 
dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av 
vägar och vägtrafik. 

De stora sjöarna har mycket stor betydelse som vattentäkter i såväl 
Mellansverige som Västsverige. Det finns stort behov av åtgärder för att 
undanröja de största riskerna vid en eventuell olycka med farligt gods. 
någon möjlighet att mer än punktvis genomföra åtgärder finns inte med 
föreslagna anslagsnivåer.

Landskap
resurser bör avsättas för att undanröja vandringshinder för olika djur 
på land och i vatten. resurser behövs också för åtgärder som främjar god 
natur- och kulturmiljö, till exempel vård av alléer och kulturobjekt.

Vägarkitektur
Vägmiljöerna får ökad uppmärksamhet, inte minst i tätorter. Vägverket ska 
fortsätta att arbeta för en god bebyggd miljö. resurser bör avsättas för 
att i samverka med kommuner och andra aktörer åtgärda fula och slitna 
vägmiljöer. 

8.4.6 jÄMSTÄLLDHET
Strävan efter jämställdhet ska genomsyra all verksamhet och alla före-
slagna åtgärder ska ta jämställdhetsmålet i beaktande.

8.5 AV VÄGVERKET REDOVISADE RAMAR
Vägverket presenterar i enlighet med regeringens direktiv vad som kan 
åstadkommas vid fem olika nivåer för nationella vägar, regionala vägar 
samt för tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion. tre av dessa nivåer 
ingår också i de samlade förslag som Vägverket presenterar i kapitel �. för 
investeringar motsvarar nivå lägre direktivets 0 nivå. Nivå medel är strax 
under direktivets +50 nivå för regionala vägar och bärighet och mellan 0 
och +�5 för nationella vägar.  Nivå högre motsvarar direktivets +50 nivå.

Vid nivå medel kan den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten för de objekt 
som i så fall kan genomföras uppskattas vara cirka �,5 och förutsättningar 
finns att uppnå balanserad måluppfyllelse mellan de transportpolitiska 
delmålen. 

26 Stora vattentäkter är 
sådana där det tas ut mer 
än 10 kubikmeter vatten per 
dygn i genomsnitt eller som 
betjänar mer än 50 personer 
per år.
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utrymme ges vid nivå medel för satsning på kostnadseffektiva riktade 
mindre projekt samtidigt som några större, namngivna objekt kan ge-
nomföras. trafiksäkerhetssatsning på det högtrafikerade vägnätet kan 
utökas till att omfatta mötesseparering även på vägar som är smalare än 
�3 meter. Med en ökad bidragsandel i de regionala planerna ges utrymme 
för viktiga satsningar inom områden som gynnar oskyddade trafikanter, 
miljö och kollektivtrafik. Vidare finns det utrymme att stötta en gynnsam 
regional utveckling genom att en större del av de regionala planerna kan 
avsättas till riktade åtgärder. 

Koll framåt-utredningen har i sin redovisning, se bilaga, redovisat ett 
totalt behov av � miljarder kronor. en motsvarande satsning finns i de 
alternativ som vi redovisar, på såväl nationell som regional nivå i nivå 
medel och nivå högre.

Den föreslagna fördelningen vid nivå medel framgår av tabellen nedan. 
Där anges också verkets förslag till fördelning vid en lägre total plane-
ringsram (75 miljarder kronor) och en högre (��0 miljarder kronor).

Tabell 8.3. Tre alternativa nivåer, miljarder kronor i 2007 års prisnivå.

Nationell plan Regional plan Bärighet Totalt Andel av inventerat behov

Trafiksäkerhet 6,5 7 0 13,5 45 %

Miljö 4,5 0 0 4,5 32 %

Övrigt riktad 3 6 0 9 36 %

Bidrag 0 6 0 6 30 %

Bärighet (traditionell) 0 0 17 17 45 %

Sårbarhetsprevention mm 0 0 3 3 50 %

Objektlagt 26 16 0 42 26 %

Varav låsningar 10,5 2 0 12,5

Nivå medel 40 35 20 95 32 %

Nivå högre 52 36 22 110 37 %

Nivå lägre 35 25 15 75 25 %
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jämfört med nuvarande planer (nPVS och länsplaner) innebär nivå medel 
reellt oförändrad nivå för investeringar i nationella stamvägar, när hänsyn 
har tagits till kostnadsutvecklingen. för de samlade regionala planerna 
innebär det en reell ökning med ca �5 procent, vilket möjliggör en ökad 
satsning på trafiksäkerhetsåtgärder och andra riktade mindre åtgärder 
samt på bidrag. Motivet för den höjning av bärighetsanslaget som föreslås 
i nivå medel och nivå högre på ca �0 procent är dels att skapa förutsätt-
ningar för en rekonstruktion av äldre större byggnadsverk, dels att möta 
nya krav som följd av framtida klimatändringar och dels anpassa vägkrop-
pen till de nya bärighetskrav som blir följden av att vägar mötessepareras. 
Samtidigt kan vi fortsätta det påbörjade arbetet med bland annat tjälsäk-
ring av vägar som är viktiga för näringslivet.

Nivå medel innebär en relativt hög andel trafiksäkerhets- och övriga 
mindre åtgärder jämfört med inventeringen. Motivet härför är att andelen 
namngivna objekt är relativt liten och åtgärder, om än kortsiktiga, måste 
göras längs dessa sträckor.

en beräkning av de samhällsekonomiska effekterna av de olika nivåerna 
inom nationell och regional plan har genomförts. Denna visar att nettonu-
värdeskvoten för de olika nivåerna ligger i intervallet runt �,5 (�,3-�,8). 
underlaget för beräkningen har hämtats från de objekt som var aktuella i 
den senaste planeringsomgången. Sedan dess har samhället utvecklats och 
det finns sannolikt nya objekt med god lönsamhet som bör tas med i den 
nya planen. Det finns därför skäl att tro att de beräknade nyttorna kan bli 
större vid högre investeringsnivåer än vad som anges nedan. Det finns för 
närvarande inte tillräckligt underlag för att göra någon samhällsekono-
misk beräkning av nivån +50 procent.
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Tabell 8.4. Bedömning mot samhällsekonomisk effektivitet.

-50 % -25 %
0 %

Nivå lägre
+25 %

Nivå medel
+50 %

Nivå högre

Nationell plan (mdr kr) 17,5 26,25 35,0 43,75 40,0 52,5

Regional plan (mdr kr) 12,0 18,0 24,0 30,0 35,0 36,0

Samhällsekonomisk effektivitet (NNK) 1,6* 1,8* 1,6* 1,3* 1,5** ***

Nuvärde kostnad mkr (2005)
exklusive skattefaktorer (1,53)

22 400 31 600 40 800 55 500

Nuvarande nytta mkr (2005) 89 400 136 800 164 300 191 000

Nuvärde nettonytta mkr (2005)
inklusive skattefaktorer (1,53)

55 000 88 500 102 000 106 000

8.5.1 NATIONELLA VÄGAR
Det av regeringen utpekade nationella vägnätet omfattar drygt 8 000 
kilometer av landets viktigaste vägar. Av detta beräknas närmare � 700 
kilometer ha motorvägsstandard vid ingången av �0�0 och � 500 kilometer 
utgörs av mötesseparerade högklassiga vägar. 

De främsta bristerna på det nationella vägnätet är:

• bristande trafiksäkerhetsstandard (drygt � 000 kilometer med 
över 3 500 fordon/dygn och hastighet 90 km/tim och över är 
inte mötesseparerade, brister i vägarnas sidoområden)

• bristande framkomlighet på flera tunga leder i de största stä-
derna (kapacitetsbrister)

• miljöproblem vid ett antal tätortsgenomfarter

• sårbarhet för olika händelser (extrema vädersituationer, större 
olyckor).

Vägverket beräknar att investeringsbehovet i det nationella vägnätet för 
perioden �0�0–�030 uppgår till cirka �40 miljarder kronor inklusive en 
ny nord-sydlig förbindelse i Stockholm. Planeringsnivåerna i regeringens 
direktiv varierar mellan �7,5 och 5�,5 miljarder för perioden �0�0–�0�9.

Kostnaden för att genomföra den nuvarande planen, som omfattar perio-
den �004–�0�5, är cirka �5 miljarder kronor. Av detta är drygt �0 miljarder 
kronor låst av objekt som påbörjats före �0�0. 

Nivå medel: 40 miljarder
Nivå medel, 40 miljarder kronor för perioden �0�0–�0�9, motsvarar nivån 
i nuvarande plan. Nivå medel innebär att omfattningen av riktade mindre 

* Beräkning med hjälp av befintliga åtgärdslistor

** Bedömning utifrån genomförda beräkningar för  lägre alternativ
*** underlag för samhällsekonomisk beräkning finns först inför åtgärdsplaneringen, 
(bedömning cirka 1,5)
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åtgärder (trafiksäkerhet, miljö, övrigt) höjs med 50 procent till �4 miljar-
der på bekostnad av andelen för större, namngivna objekt. fler vägar kan 
mötessepareras. Bland annat kan hela nordiska triangeln inklusive hela 
e 4 vara mötesseparerad vid planperiodens utgång. Dessutom kan även 
betydande delar av e �0 och e �� bli mötesseparerade under planperioden. 

förutom pågående objekt, som det västsvenska paketet och norra länken, 
finns utrymme att genomföra namngivna objekt för ca �5 miljarder kro-
nor under �0-årsperioden. Bland de större objekt i nuvarande plan som är 
aktuella finns e 4 Sundsvall, e �8 hjulsta – Kista och e �� i Skåne/Blekinge 
samt förbi norrköping.

Vid de lägre investeringsnivåerna enligt regeringens direktiv, måste hu-
vuddelen av ramarna reserveras för enkla och ibland kortsiktiga åtgärder 
för att lösa akuta problem. åtgärder på de vägar som ingår i nordiska 
triangeln prioriteras. tabellen visar en tänkbar fördelning av anslagen för 
nationell plan. 

Tabell 8.5. Alternativ nationella vägar, miljarder kronor i prisnivå 2007

-50 % -25 %
0 %

Nivå lägre
Nivå 

medel
+25 %

+50 %
Nivå 

högre

Nuv. plan 
2004-15 27 

Andel nivå 
medel av 
behovs-

inventering

Tillgänglig volym 28 17,5 26,25 35,0 40,0 43,75 52,5 42,1 29 %

Större investeringsobjekt 11,5 16,75 22,5 26,0 28,25 35,5 32,8 24 %

varav låsningar: (Norra länken, Västsvenska 
paketet, närtidssatsning, förskotterade objekt)

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 8,5

Trafiksäkerhetsåtgärder 3,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 4,8 59 %

Miljöåtgärder 1,5 2,5 4,0 4,5 5,0 5,5 3,0 35 %

Övriga riktade åtgärder 29 1,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 1,5 60 %

Nivå -50 %
regeringens planeringsram för nivå -50 procent är �7,5 miljarder kronor. 
endast två till tre objekt för totalt � miljard kronor kan startas under 
planperioden, förutom de som finansieras via det västsvenska lånepaketet. 
Bland angelägna objekt finns till exempel e 6 trelleborg-Vellinge, e 4/e �� 
genom umeå, e �� Sölve-Stensnäs och lundbyleden i Göteborg. Det finns 
ingen möjlighet att inrymma miljardobjekt som e 4 Sundsvall, e �8 hjuls-
ta-Kista eller e �� förbi norrköping. Ytterligare cirka 750 kilometer av det 
nationella stamvägnätet kommer att kunna bli mötesseparerat. förutom 
de namngivna objekten är det de avsnitt som har hög trafik och där kost-
naden för att få upp mitträcke är måttlig som kommer att åtgärdas.

27 För 12-årsperioden 2004-
2015 i prisnivå 2004.

28 För 10-årsperioden 2010-
2019 i prisnivå 2007.

29 Medel för åtgärder som 
gynnar kollektivtrafik uppgår 
till ca 25 procent av övriga 
riktade åtgärder.
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Nivå -25 %
regeringens planeringsram för nivå -�5 procent är �6,�5 miljarder kronor. 
utöver vad som kan inrymmas i nivå -50 procent finns möjlighet att under 
planperioden inrymma ett eller två miljardobjekt. Även om nord-sydlig 
förbindelse i Stockholm inte räknas in kan knappt hälften av de återstå-
ende objekten i nuvarande plan genomföras under planperioden. Ytterli-
gare drygt � 000 kilometer av det nationella stamvägnätet kommer att vara 
mötesseparerade vid planperiodens slut.

Nivå 0 (=nivå lägre)
regeringens planeringsram för nivå 0 är 35 miljarder kronor. Denna nivå 
motsvarar vad som i huvudsak erfordras för att genomföra objekten i 
nuvarande plan (nPVS) fram till och med år �0�9. jämfört med nuvarande 
plan föreslås dock att en större andel användas till riktade mindre åtgär-
der, främst trimningsåtgärder i tätbefolkade delar av landet och trafiksä-
kerhetsåtgärder på de namngivna objektens bekostnad. Detta innebär att 
alla objekt i nuvarande plan inte ryms i den nya planen. Motivet för detta 
är akuta behov som kortsiktigt kan tillgodoses med enklare åtgärder. fler 
vägar kan mötessepareras och bland annat kan hela nordiska triangeln 
inklusive hela e 4 vara mötesseparerad vid planperiodens utgång. 

Nivå +25 %
regeringens planeringsram för nivå +�5 procent är 43,75 miljarder kronor. 
Denna nivå innebär en reell höjning av den årliga planeringsnivån med 8 
procent jämfört med nuvarande plan. Med denna nivå kan såväl nivån för 
namngivna objekt i planen upprätthållas samtidigt som nivån för riktade 
mindre åtgärder höjs. förutom nordiska triangeln och e 4 kan även bety-
dande delar av e �0 och e �� bli mötesseparerade under planperioden. 

Nivå +50 %
regeringens planeringsram för nivå +50 procent är 5�,5 miljarder kronor. 
Med denna planeringsnivå kan fram till �0�0 

• hela e 4 ges en mötesfri standard från helsingborg till hapar-
anda. 

• hela e 6 från trelleborg till Svinesund har mötesfri fyrfältig 
standard. 

• e �8 är mötesfri från Segmon (väster om Grums) till Kapellskär 
och har räfflad mittremsa från norska gränsen till Segmon. 

• e �8 hjulsta – Kista och e �0 norra länken.

• hela e �0 är mötesfri från Göteborg till Stockholm. 

• e �� ges fyrfältig mötesfri standard från Malmö till Karlskrona 
och från Söderköping till norrköping. e �� från Karlskrona till 
Söderköping är mötesfri med minst 3 körfält. 

• e 45 Göteborg-trollhättan mötesfri fyrfältsväg. 

Breddning av e 4 i Stockholms län respektive nordsydlig förbindelse i 
Stockholm ryms inte vid denna nivå men kan eventuellt påbörjas mot slu-
tet av planperioden.
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8.5.2 REGIONALA VÄGAR
Via det regionala anslaget finansieras utbyggnader av de statliga vägar 
som inte är nationella. Dessutom ingår bidrag till kommuner och trafikhu-
vudmän för bidrag till bland annat miljö-, trafiksäkerhets- och kollektiv-
trafikåtgärder på andra gator och vägar.

länen, regionala självstyrelseorgan alternativt länsstyrelsen, har plane-
ringsansvar för de regionala planerna medan Vägverket har genomföran-
deansvar. i många län är de årliga ramarna begränsade och det är svårt 
att inom den egna ramen parera ändrade förutsättningar i form av lägre 
anslag eller kostnadsfördyringar i objekt. Även i län med relativt stor ram 
finns det svårigheter att med årliga ramar finansiera de stora objekten. 
exempel på detta är Stockholms län där norrortsleden och väg 73 Älgvi-
ken-fors byggs parallellt. Detta leder många gånger till att riktade mindre 
objekt, som inte är specificerade i planerna, inte kommer till stånd. längs 
de regionala vägarna finns ett stort uppdämt behov av till exempel enklare 
trafiksäkerhetsåtgärder och åtgärder för att öka tillgängligheten till kol-
lektivtrafik för funktionshindrade. Motsvarande svårigheter har tidigare 
funnits när det gäller miljöåtgärder. finansiering av dessa sker i nuva-
rande system via nationell plan även om åtgärden gäller en regional väg. 
Motsvarande konstruktion kan man tänka sig för andra riktade mindre 
åtgärder. ett alternativ är att regeringen i planeringsförutsättningarna 
anger hur stor del som bör avsättas för mindre åtgärder i respektive plan.

regionala vägar har stor betydelse för såväl medborgarnas resor som 
näringslivets transporter. en upprustning av dessa stråk är viktig för att 
öka möjligheterna att nå de  transportpolitiska delmålen. upprustningen 
skulle stödja den regionförstoring som pågår i många delar av landet och 
genom att möjliggöra snabb och säker pendling och snabba och säkra 
varuleveranser. åtgärder som bör prioriteras är bland annat mötessepare-
ring, sidoområdesåtgärder, kollektivtrafikåtgärder och åtgärder för gång- 
och cykeltrafik. 

Kraven på snabb och effektiv kollektivtrafik innebär att det behövs ökade 
satsningar i tätorter. Detta bör återspeglas i fördelningen av bidrag till 
kommunerna och i Vägverkets egna satsningar i tätortsmiljöer. Miljöpro-
blem i tätorter, som överskridanden av miljökvalitetsnormer, visar att bil-
resor behöver ersättas av cykling och kollektivtrafik. Satsningar i tätorter 
bör därför även omfatta åtgärder för säker och trygg gång- och cykeltrafik.

Vägverket beräknar att investeringsbehovet i de regionala planerna är 
drygt ��0 miljarder kronor för perioden �0�0-�030. Planeringsnivåerna 
i regeringens direktiv varierar mellan �� och 36 miljarder för perioden 
�0�0-�0�9.

Nivå medel: 35 miljarder kronor
inom de regionala planerna bör utrymme tillskapas för riktade mindre 
åtgärder för bland annat oskyddade trafikanter, kollektivtrafik och tra-
fiksäkerhet. Planeringsramen föreslås därför hamna i den övre delen av 
angivet intervall. Nivå medel på 35 miljarder kr, motsvarar en tredjedel av 
det inventerade behovet och är en ökning jämfört med nuvarande planer 
med drygt �5 procent.

Denna anslagsnivå möjliggör en satsning på trafiksäkerhet genom att be-
tydande delar av det högtrafikerade vägnätet kan mötessepareras. Vidare 
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kan man genom höjda bidrag göra viktiga trafiksäkerhets-, miljö- och kol-
lektivtrafiksåtgärder där kommunerna är väghållare.

Genom riktade åtgärder kan man stödja en positiv regional utveckling. en 
rimlig förutsättning är att länen kan avsätta utrymme för några större 
objekt under planperioden, motsvarande upp till totalt 500 miljoner kronor 
i genomsnitt per län. Behoven i storstadsområdena är dessutom stora. 
Ska till exempel en ny älvförbindelse i Göteborg samt något i Stockholm 
byggas fordras ytterligare minst 5 miljarder kronor för namngivna objekt 
– totalt �6 miljarder inklusive låsningar på � miljarder. Nivå medel inne-
håller därför en total nivå till regional plan på 35 miljarder kronor för 
planperioden.

Tabell 8.6. Alternativ regionala vägar, miljarder kronor i prisnivå 2007

-50 % -25 %
0 %

Nivå lägre
+25 %

Nivå 
medel

+50 %
Nivå 

högre

Nuv. plan 
2004-15 30 

Andel nivå 
medel av 
behovs-

inventering

Tillgänglig volym 31 12,0 18,0 24,0 30,0 35,0 36,0 28,5 32 %

Större investeringsobjekt 5,0 7,5 10,0 13,5 16,0 16,5 24,3 31 %

varav låsningar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0

Trafiksäkerhetsåtgärder 3,5 4,5 6,0 6,5 7,0 7,0 3,7 37 %

Övriga riktade åtgärder 32 1,5 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 1,3 32 %

Bidrag 33 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 4,1 30 %

Nivå -50 %
regeringens planeringsram för nivå -50 procent är �� miljarder kronor. 
Denna nivå innebär att ca �0 procent av det inventerade behovet kan till-
godoses. Av de namngivna objekten i nuvarande plan kommer ca �0 pro-
cent att kunna genomföras. i princip kan inga större investeringsprojekt 
genomföras under planperioden. förutsatt att hela potten för trafiksäker-
hetsåtgärder används till mötesseparering kommer ca 30 procent av det 
totala behovet av mötesseparering på regionala vägar att kunna genomför-
as. inga andra trafiksäkerhetsåtgärder kan då genomföras och utrymmet 
för övriga riktade åtgärder och bidrag är ytterst begränsat.

Nivå -25 %
regeringens planeringsram för nivå -�5 procent är �8 miljarder kronor. 
Denna nivå motsvarar ca �6 procent av det inventerade behovet. Samma 
åtgärdstyper som enligt nivå -50 % kommer att prioriteras, dessutom möj-
liggörs  en ökad satsning på riktade åtgärder och bidrag.  

30 För 12-årsperioden 2004-
2015 i prisnivå 2004.

31 För 10-årsperioden 2010-
2019 i prisnivå 2007.

32 Medel för åtgärder som 
gynnar kollektivtrafik uppgår 
till ca 25 procent av övriga 
riktade åtgärder.

33 Medel för åtgärder som 
gynnar kollektivtrafik uppgår 
till ca 25 procent av övriga 
riktade åtgärder.
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Nivå 0
regeringens planeringsram för nivå 0 är �4 miljarder kronor. nivå 0 
innebär att ca �� procent av det inventerade behovet kommer att kunna 
tillgodoses. Även här blir möjligheten att genomföra investeringar starkt 
begränsad och motsvarar i genomsnitt 500 miljoner kronor per län till 
större objekt.

Nivå +25 %
regeringens planeringsram för nivå +�5 procent är 30 miljarder kronor. 
Denna nivå motsvarar ca �6 procent av det inventerade behovet och ligger 
9 procent över nivån i nu nuvarande plan. 

Nivå +50 %
regeringens planeringsram för nivå +50 procent är 36 miljarder kronor. 
Denna nivå motsvara ca 3� procent av det inventerade behovet och är i 
stort sett lika med nivå medel.

8.5.3 BÄRIGHET, TjÄLSÄKRING OCH REKONSTRUKTION
Vid den senaste planeringsomgången tillskapades ett separat anslag för 
bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion. Dessa åtgärder hade tidigare 
finansierats via anslagen för nationella respektive regionala vägar. ett mo-
tiv för det nya anslaget var de synergier som finns mellan dessa åtgärder 
och vägunderhåll. en tjälsäkringsåtgärd beräknas reducera underhållsbe-
hovet på vägavsnittet med en tredjedel av kostnaden för bärighetsåtgär-
den.

Anslaget innehåller följande delposter:
• framkomlighet året runt för lätt trafik: Även i den svåraste tjäl-

lossning ska alla vägar vara framkomliga för vanlig personbil. 
Aktuella vägavsnitt åtgärdas under �004–�007.

• Bärighetshöjning till BK� (60 tons totalvikt) på vägar som är av 
stor betydelse för näringslivet: Det rör sig i första hand om ett 
antal broar som inte klarar fordon med maxlast. enligt planen 
ska dessa vägar vara ombyggda senast �0��.

• tjälsäkring av vägavsnitt som är av stor betydelse för närings-
livet: Detta är den största delposten – 60 procent av planerings-
ramen har avsatts för dessa åtgärder.

• Anpassning till dagens laster/rekonstruktion: Stora delar av 
vägnätet (mer än två tredjedelar) är byggda före �975, då till-
låten totalvikt på fordonen höjdes från under 40 ton till 5� ton.

• Beläggning grusvägar: cirka 30 mil grusväg i landet har mer 
än �50 fordon/dygn. Sträckorna finns framför allt i Västernorr-
lands län. Det är angeläget att dessa sträckor blir belagda. Det-
samma gäller ett antal grusvägar med randbebyggelse och över 
�00 fordon/dygn. 

Kostnaderna för att tillgodose behoven ovan har beräknats till 38 miljar-
der kronor. 
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Utökad användning av bärighetsanslaget
Anslagsstrukturen ger i vissa sammanhang låsningar. Vägverket föreslår 
därför att bärighetsanslaget utökas och att det kan användas för ytterli-
gare tre åtgärdstyper av bärighetskaraktär. Alternativen är övriga investe-
ringsanslag eller underhållsanslaget. Båda dessa var mindre lämpliga.

• Rekonstruktion av större byggnadsverk: flera av de största 
broarna och tunnlarna i landet byggdes under �960-talet, ib-
land för andra belastningar än dagens. rekonstruktion av dessa 
ingår inte i den nuvarande bärighetsplanen, även om detta kan 
klassas som “anpassning till dagens laster”. till denna grupp 
hör essingeleden i Stockholm, tingstadstunneln och Älvs-
borgsbron i Göteborg. Kostnaderna för rekonstruktion av dessa 
beräknas uppgå till cirka � miljarder kronor under kommande 
decennier. 

• Sårbarhetsprevention: Sverige har under senare år drabbats 
av ett antal extrema väderhändelser. trafiken, även på stamvä-
garna har drabbats av svåra störningar vid kraftiga regn, svåra 
stormar eller skred. för att motverka störningar för samhället 
planeras ett antal preventiva åtgärder. Bärighetsanslaget torde 
vara det lämpligaste och mest flexibla anslaget för att täcka 
denna typ av kostnader, som också uppskattas till � miljarder 
kronor under kommande decennier. ett exempel är de kostnader 
som uppstod i spåren av stormen Gudrun och som till stor del 
har täckts via bärighetsanslaget.

• Effekt av mötesseparering: en tredje åtgärdstyp är de bärig-
hetsförstärkningar som måste genomföras inför en mötessepa-
rering med mitträcke på äldre vägar med bristande bärighet på 
vägrenen. Kostnaderna har även för detta beräknats uppgå till 
� miljarder kronor.

Nivå medel: 20 miljarder kronor
Denna nivå, �0 miljarder kronor, innebär att man kan fortsätta bärighets-
satsningen i den takt som nuvarande plan anger. Vidare skapas utrymme 
för att kunna genomföra rekonstruktionsåtgärder på byggnadsverk som 
byggdes under �960-talet och tidigare, förstärka vägrenar vid mötesse-
parering av vägar samt genomföra förebyggande åtgärder inför befarade 
väderförändringar.
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Tabell 8.7. Alternativ bärighet, rekonstruktion och tjälsäkring, miljarder kronor i 
prisnivå 2007

-50 % -25 %
0 %

Nivå lägre
+25 %

Nivå 
medel

+50 %
Nivå 

högre

Nuv. plan 
2004-15 34 

Andel nivå 
medel av 
behovs-

inventering

Tillgänglig volym 35 7,0 10,5 14,0 17,5 20,0 21,0 17,0 45 %

Bärighetshöjning bro 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 100 %

Tjälsäkring 3,8 5,7 7,1 9,5 11,0 12,0 10,3 69 %

Anpassning till dagens laster/Rekonstruktion 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 3,9 25 %

Beläggning grusvägar 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 30 %

Framkomlighet lätt trafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Rekonstruktion byggnadsverk 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 50 %

“Väderhändelser” 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 50 %

Förstärkning mitträckesvägar 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 50 %

Nivå -50 %
regeringens planeringsram för nivå -50 procent är 7 miljarder kronor. 
Knappt �0 procent av det inventerade behovet kan tillgodoses. åtgärderna 
inriktas på bärighetsklasshöjning, tjälsäkring och rekonstruktion av stora 
broar och tunnlar.

Nivå -25 %
regeringens planeringsram för nivå -�5 procent är �0,5 miljarder kro-
nor. Även i denna nivå inriktas åtgärderna på bärighetsklasshöjning och 
tjälsäkring. Även anpassning av större broar och tunnlar till dagens laster 
kan inkluderas. Drygt �5 procent av inventerat behov kan tillgodoses.

Nivå 0
regeringens planeringsram för nivå 0 procent är �4 miljarder kronor. 
Drygt 35 procent av inventerat behov kan tillgodoses.

Nivå +25 %
regeringens planeringsram för nivå +�5 procent är �7,5 miljarder kronor. 
Med denna nivå kommer drygt 45 procent av inventerat behov att kunna 
tillgodoses.

34 För 12-årsperioden 
2004-2015 i prisnivå 2004.

35 För 10-årsperioden 
2010-2019 i prisnivå 2007.
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Nivå +50 %
regeringens planeringsram för nivå +50 procent är �� miljarder kronor. 
Denna nivå motsvarar ca 55 procent av det inventerade behovet och är i 
stort sett lika med nivå medel.

8.5.4 MILjARDPROjEKT
inventeringen av åtgärdsbehov innefattar 37 objekt med en investerings-
kostnad på ca � miljard kronor eller mer. totalt omfattar detta en investe-
ringsvolym på drygt �00 miljarder kronor och två tredjedelar därav ligger i 
Stockholms län. följande objekt har identifierats: 
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Tabell 8.8. Miljardprojekt

Väg Delen Län
Kostnad 
miljarder 

kr

NNK
2005 års 
prisnivå

Kommentar

E4 Södertälje - Hallunda AB 4,2

E4 Förbifart Stockholm AB 25,0 0,26 (0,41)* Kostnad 2006

E4 Karlberg - Frösunda AB 8,5

E4 Norrtull - Kista AB 1,4

E4 Tomteboda - Haga Södra AB 1,0

E4 Upplands Väsby - Arlandaavfarten AB 1,0

E4 Sundsvall Y 2,7 Eventuellt OPS

E4/12 Umeå AC 1,4 0,4**

E6 Malmö-Helsingborg LM 1,0

E6 Rabbalshede - Hogdal O 1,0 0,2
Västsvenska lånepaketet, återstående 

kostnad

E6.20 Angeredsbron - Mellbymotet O 1,5

E6.20 Ytterhamnsmotet - Klarebergsmotet O 1,3

E6.20 Åbromotet - Bräckemotet O 1,0

E18 Eriksbergsmotet - Ringömotet O 1,5

E18 Riksgränsen - Grums, Björkås - Bergvik S 1,0

E20 Hjulsta - Kista AB 3,0 3,1**

E20 Alingsås - Vårgårda (inkl genom Alingsås) O 2,0 0,2 Delvis Västsvenska lånepaketet

E20 Vårgårda - Skara - Lundsbrunn O 2,6 0,3

E20 Holmestad  - Hassle - T länsgräns O 1,6 - 0,6

E20 Norra länken AB 5,0 Återstående kostnad

E22 Sölve - Stensnäs, Björketorp - Nättraby K 1,0 0,9

E22 Hurva - Gualöv LM 1,6 0,7 Eventuellt OPS

E22 Förbi Norrköping E 2,0 0,8***

40 Lackarebäcksleden O 1,0

40 Rångedala/Dållebo - Hester O 1,0 Västsvenska lånepaketet

E45 Falutorget - Marieholm - Angnesberg O 1,0

E45 Angeredsbron - Älvängen O 1,5
Västsvenska lånepaketet, återstående 

kostnad

E45 Älvängen - Trollhättan O 1,5 Återstående kostnad

E45 Vänersborg - Åmål O 1,8

50 Skänninge - Motala och Förbi Motala E 1,2 1,3 Eventuellt OPS

55 Norrköping - Enköping - Uppsala D/C 3,0 Mälardiagonalen

155 Öckerö - Björkö - Amhult O 1,3 2,7

161 Bro över Gullmarn O 1,3 0,6

259 Södertörnsleden AB 2,1 Eventuellt OPS

Östlig förbindelse, Stockholm AB 13,0 NNK ej beräknad

Partihallsförbindelsen, Göteborg O 0,7 1,8 Återstående kostnad

Marieholmsförbindelse, Göteborg O 2,7 Tunnel under Göta älv

*= 0,41 inkluderar minskad restidsosäkerhet   **= 2007   ***= 1999
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Vägverket
78� 87 Borlänge 

www.vv.se  vagverket@vv.se.
telefon: 077�-��9 ��9. texttelefon: 0�43-750 90. fax: 0�43-758 �5.
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