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EFFEKTBEDÖMNINGAR
– sammanfattande om kvantifierade effekter av investeringar

ÖVERSLAGSBERÄKNINGAR FÖR NNK
Överslagsberäkningar för värderade effekter och NNK har gjorts för samtliga budgetnivåer förutom för + 50 % nivån. I beräkningarna ingår regionala och nationella objekt samt mötesseparering:

NNK (2005)

KOSTNAD
Mkr (2005)
disk2010
Inkl SF

NYTTA
Mkr (2005)
disk2010

-50%

1,6

22 400

89 400

-25%

1,8

31 600

136 800

Nivå lägre

1,6

40 800

164 300

+25%

1,3

55 500

191 000

Värderade och diskonterade effekter och kostnader för hela kalkylperioden samt
NNK. Att NNK sjunker i -50 % nivån beror på att de så kallade ”Låsta Objekten” får
ökat genomslag på NNK.

TS nyttor och Restids nyttor är de nyttor som ger de största positiva bidraget till de totala nyttorna. Vid jämförelse mellan dessa är Restids nyttorna cirka två gånger så stora som TS nyttorna.
EFTERSATT INVESTERINGSBEHOV
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 samhällsekonomiskt lönsamt att genomföra.
De höga genomsnittliga nettonuvärdeskvoterna, även för objekt som inte
ryms i pågående eller tänkta planeringsramar indikerar ett eftersatt investeringsbehov i vägtransportsektorn.
Det finns ett nyttokostnadsgap av tänkbara samhällsekonomiskt lönsamma investeringar. För att fylla detta gap vid (extrem) antagandet att
nuvärdet av nyttorna inte steg över + 25 alternativet där NNK är 1,3 skulle
det samhällsekonomiskt beräknade nettonuvärdet av kostnaderna behöva
stiga från 85 till 184 miljarder kronor. Även för att nå den mer försiktiga
NNK 0,5 skulle i ett sådant räkneexempel nettonuvärdet av kostnaderna
behöva stiga med ca 45 miljarder kronor!
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Diagrammet ”Nyttokostnadsgapet” visar att det finns ett eftersatt behov av investeringar i och med att det skulle kräva mycket för att sluta gapet mellan samhällsekonomiskt lönsamma investeringars beräknade nytta och de samhällsekonomiska kostnaderna för dessa investeringar.

BERÄKNINGAR MED SAMPERS OCH SAMKALK
Förutsättningar
Långtidsutredningen 2003/04 som utgår ifrån att styrmedel införs för att
uppnå CO2-målet:
BNP-tillväxt 					1,8 % per år
Medelinkomst (kSEK)				1,3 % per år
Befolkning					

0,5 % per år

Sysselsatta					

0,3 % per år

Bilar tusen/inv					

0,1 % per år

Bensinpris avviker från LU, ökad m disp inkomst
Bränslepris					

0,92 kr/km

Samkalk					

ASEK III

De övergripande förutsättningarna i prognoser och kalkyler är överenskomna med Banverket, så att de flesta är desamma i båda organisationernas analyser.
Försök har genomförts för att med hjälp av kalkylverktyget Samkalk genomföra systemanalytiska överslagskalkyler. Tyvärr har detta arbete inte
kunnat slutföras och kontrollgranskats i tid för detta underlag.
SAMLOK
Regionala utvecklingseffekter har analyserats separat genom att effektkalkyler har genomförts av med Samlok-modellen1. Samlok är ursprungligen
en lokaliseringsmodell, men inkluderar en inkomstekvation som avser effekter på förvärvsinkomster till följd av åtgärder i trafiksystemet. Effekterna på lokalisering och inkomster har beräknats på kommunnivå, men
aggregerade resultat har analyserats.

1
WSP ”Regionala utvecklingseffekter, underlag för
Vägverkets inriktningsplanering” 2007-05-28



Nivå lägre -alternativet beräknas medföra att arbetsmarknadens storlek,
mätt i tillgänglighet till arbetskraft/arbetsplatser, ökar med ungefär mellan en halv och två procent. De största lokaliseringseffekterna uppstår i
de områden där tillgängligheten ökar mest, där befolkning och sysselsättning beräknas öka med ca: 0,1 till 0,4 procent. Inkomsteffekten är också en
direkt återspegling av den bakomliggande förändringen av tillgängligheten. Den största inkomsteffekten för ett område är en ökning med drygt 0,2
procent. Nuvärdet av den totala inkomsteffekten blir knappt 3 miljarder
kr. Detta värde ska dock reduceras med nuvärdet av restidsvinster för
arbetsresor. Den resterande posten är inte tillräckligt stor för att påverka
de nettonuvärdeskvoter som beräknats, varför de inte har inkluderats i de
samhällsekonomiska kalkylerna. Inkomsteffekterna har dock varit ett underlag för bedömningen av indikatorerna för Tillgänglighet och Regional
utveckling.
SCHABLONBERÄKNING AV EFFEKTER OCH NYTTOR SOM BERÄKNATS
UTANFÖR SAMKALK
Prognos för koldioxid
De totala utsläppen av koldioxid har under 2006 minskat med 1 procent
jämfört med 2005. Sedan 1990 har utsläppen ökat med 10 procent. Troligtvis kommer utsläppen inte att öka i lika snabb takt framöver. I det scenario som redovisas i figur 1 minskar utsläppen något. Detta scenario är
dock relativt optimistiskt. Det inkluderar fortsatt energieffektivisering och
ökning av andelen biodrivmedel enligt de senaste årens trend samtidigt
som trafiken bedöms öka måttligt. Trots detta avlägsnar vi oss allt mer
från den strategiska inriktningen.
Utsläpp av koldioxid från vägtransportsektorn i Sverige.
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20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1980



1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Personbil bensin

Personbil diesel

Lätt lastbil bensin

Lätt lastbil diesel

Buss

Tung lastbil

Motorcykel och moped

Etappmål

2020

Scenariot för åren 2010 och 2020 är förhållandevis optimistiskt och innehåller en måttlig ökning av trafikarbetet med 13 procent mellan 2006 och
2020. En årlig energieffektivisering för nya personbilar och tunga lastbilar
med 1,5 respektive 1 procent, samt samma årliga ökning av andelen personbilar som drivs med diesel eller alternativa bränslen som under 2006
(180 procent).2
Kollektivtrafik
Exempel på åtgärder i VVs kollektivtrafikhandbok från år 2000 : Bussgata,
Spårväg, Hållplatser, Terminal, Linjeomläggning, Standardhöjande åtgärder, Kollektivtrafikprioriterade åtgärder, Dynamisk hållplatsinformation,
Motorvägshållplats, Ny bussgata, Renovering av bro för att tillåta fortsatt
busstrafik.
Exempel på samhällsekonomiska beräkningar är Motorvägshållplats och
Ny bussgata som resulterar i NNK på 0,5 resp 1,6.
Exempel på åtgärder som kan vara intressanta för Vägverket framöver: I
Transeks rapport (2004:8) Bättre kollektivtrafik i framtiden. Hur kan kollektivtrafiken bli kostnadseffektiv och svara mot kundernas önskemål?
redovisas resultatet av en forskningsstudie om hur resandet med kollektivtrafik kan öka och vad det kostar. Åtgärderna har inte analyserats
samhällsekonomiskt, men effektbedömts utifrån tre källor; experter, tidsserieanalyser samt genomgångna utvärderingarna av enskilda åtgärder
inklusive analys av åtgärdernas kostnadseffektivitet. Effektbedömningen
sammanfattas i tabeller på sid 27-28 i ”PM Kollektivtrafik i Planer 10”.
Trimningsåtgärder
Tre exempel på beräkningar har använts för att ta fram en schablon beräkning för trimning:
•

Påfartsreglering Essingeleden, norra

•

Körfältsutvidgning Essingeleden, södra

•	Ombyggnad Gullbergsmotet
Viktad NNK för dessa ger en NNK på 6,3.
Referenser:
PM Samhällsekonomisk kalkyl av trimmnings-åtgärder, Movea, 2007
Uppföljning Gullbergsmotet, Vägverket Region Väst, 2007
Miljardprojekt
Inventeringen av åtgärdsbehov innefattar 37 objekt med en investeringskostnad på ca 1 miljard kronor eller mer. Totalt omfattar detta en investeringsvolym på drygt 100 miljarder kronor. Varav två tredjedelar ligger i
Stockholms län. Följande objekt har identifierats:

Trafikprognos enligt ”Känslighetsanalyser av transportprognoser 2020 med högre oljepris”,
SIKA PM 2005:19.
2



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

E4/12

Umeå

AC

1,4

E6

Malmö-Helsingborg

LM

1,0

E6

Rabbalshede - Hogdal

O

1,0

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

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

E22

Sölve - Stensnäs, Björketorp - Nättraby

K

1,0

0,9

E22

Hurva - Gualöv

LM

1,6

0,7

E22

Förbi Norrköping

E

2,0

0,8***

40

Lackarebäcksleden

O

1,0

40

Rångedala/Dållebo - Hester

O

1,0

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

55

Norrköping - Enköping - Uppsala

D/C

3,0

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

Marieholmsförbindelse, Göteborg

O

2,7

Eventuellt OPS
0,4**

0,2

Västsvenska lånepaketet, återstående
kostnad

Delvis Västsvenska lånepaketet

Återstående kostnad

Eventuellt OPS

Västsvenska lånepaketet

1,3

Eventuellt OPS
Mälardiagonalen

1,8

Återstående kostnad
Tunnel under Göta älv

*= 0,41 inkluderar minskad restidsosäkerhet **= 2007 ***= 1999



BERÄKNING AV NYTTOR SOM INTE FASTSTÄLLTS I ASEK
Restidsosäkerhet
Nya effektsamband för restidsosäkerhet tillämpades i en kalkyl för Nordsydliga förbindelser. Värderingar har tidigare diskuterats men inte slagits
fast fullt ut av ASEK. Den värdering som tillämpades valdes utifrån olika
studier som gjorts i Sverige och övriga världen.
Resultaten visade att minskad restidsosäkerheten utgjorde en stor nyttopost i båda utredningsalternativen. För Förbifart Stockholm ökade kvoten
från 0,26 till 0,41 och för Diagonal Ulvsunda från 0,41 till 0,54. Se Miljadrprojekt Nordsydliga.
Cykelåtgärder
En Cykelplan togs fram 2006 för Stockholms innerstad. Cykelplanens
samhällsekonomiska lönsamhet beräknades för två alternativ, ett lågt
alternativ och ett högt alternativ. Resultatet från beräkningarna visade att
Cykelplanen är samhällsekonomiskt lönsam även i det försiktiga scenariot, där nettovinsten för samhället var 82 öre per satsad krona. I det höga
alternativet var nettovinsten 2,52 kronor per investerad krona. Detta är
en indikation på att åtgärder som leder till förbättrade förutsättningar
för ökad arbetspendling med cykel till, från och inom Stockholms innerstad, står sig väl i en jämförelse med investeringar i annan transportinfrastruktur. Cykelplanen beskrivs i Inregia-rapport ”Cykling i Stockholm,
Samhällsekonomisk analys av Cykelplan för Stockholms innerstad 2006”,
remissutgåva från mars 2006.
Mitträfflor
Vägverket bedriver försöksverksamhet med trafiksäkerhetsåtgärder på
normala 90- och 110-vägar med ÅDT <4 000. En åtgärd som antas ge
mycket stor nytta är en ny vägmarkeringsstrategi med fräsning av räfflade
linjer i vägmitt.
Effekter och nyttor som kan uppkomma är till exempel reduktion av antalet döda och svårt skadade på den aktuella vägtypen. I USA och Kanada
har trafiksäkerhetsresultat i storleksordningen 20-60 % i total olycksreduktion erhållits med mitträfflor, åtgärden är dock där ofta kombinerad
med andra markeringsåtgärder. Mitträfflor antas därför inte ha fullt lika
stor effekt på döda och svårt skadade på svenska vägar. Analysen av nyttorna beskrivs i Vägverkets PM ”Trafiksäkerhetsåtgärder på normala 90vägar” från 2005-06-05.
METOD FÖR SAMLAD BEDÖMNING AV MÅLUPPFYLLELSE
I Vägverkets Strategisk plan 2008-2017 redovisas den utveckling av vägtransportsystemets funktion som Vägverket framöver avser att fokusera
på och prioritera. För vart och ett av de transportpolitiska målen finns i
Strategisk plan beskrivet ett antal viktiga indikatorer. Nedan beskrivna
metod användes på ett Vägverksinternt tredagars seminarium 14-16 maj
2007. Under en av seminariedagarna gjordes dessa bedömningar som
redovisas i rapporten. Gruppen diskuterade och bedömde utveckling för
indikatorer, uppfyllelse av delmål samt gjorde slutligen en övergripande
samlad bedömning utifrån nedan redovisad metod.
3
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Indikatorns utveckling
Utvecklingen av de indikatorer som finns redovisade i Strategisk plan bedöms både utifrån de olika alternativa åtgärdspaket som beskrivs i kapitel
3 och utifrån externa omständigheter. En extern omständighet är en förutsättning i vägtransportsystemet som påverkar indikatorn oavsett vilket
åtgärdspaket som genomförs. Externa omständigheter och åtgärdspaket är
dock inte oberoende av varandra utan samverkar till indikatorns utveckling. Effektivare förbränning, utveckling av nya bränslen samt införande
av nytt hastighetssystem är exempel på externa omständigheter.

Bedömning av indikator
Indikatorns utveckling

Med Vägverket-budget

Externa omständigheter
tex nytt hastighetssystem

Utan Vägverket-budget

2010

2020

Bedömning av indikatorerna
Den feta pilen i bilden ovan visar indikatorns utveckling mellan 2010 och
2020. Denna utveckling har bedömts med avseende på såväl åtgärdspaket
som för externa omständigheter. Om indikatorn utvecklas i positiv riktning går den således mot en långsiktig måluppfyllelse. Två indikatorer
som har likartad utveckling kan dock ha olika långt kvar till fullständig
måluppfyllelse.
Redovisning av indikatorerna
Indikatorerna visas som pilar för de alternativa åtgärdspaketen: Vägverkets nivå medel, nivå lägre och nivå högre. I bilden nedan visas hur
utvecklingen av en indikator redovisas i för olika åtgärdspaket.

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Exempel på redovisning av Indikator X

SAMLAD BEDÖMNING - DELMÅL X

10

Röd

Gul

Grön

Måluppfyllelse 2020 – delmål
Indikatorerna för ett transportpolitiskt mål talar således om ifall man år
2020 är på rätt väg mot målet eller inte. En samlad bedömning av måluppfyllelse för respektive transportpolitiskt delmål är gjord utifrån de bedömda indikatorerna. Dessa bedömningar redovisas i kapitel 12.3.
Övergripande samlad bedömning av måluppfyllelse 2020
Då samtliga delmål har bedömts görs en övergripande samlad bedömning.
Den samlade bedömningen redovisar i sammandrag Vägverkets bedömningar av måluppfyllelse för det övergripande transportpolitiska målet
och de sex delmålen.
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INDIKATORER
Tillgänglighet
Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Andelen kollektivtrafikresor vid arbetspendling har ökat.

År 2020 är kollektivtrafiken på ett utpekat och prioriterat kollektivtrafiknät tillgänglig för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Antalet barn i tätort och på landsbygd som på egen hand tryggt och säkert kan ta sig till
skolan har ökat årligen fram till 2017.

Cykel- och kollektivtrafikens andel av kortväga resor i tätort har ökat.

Tillgängligheten till målpunkter för näringslivets varu- och service transporter har ökat i
större tätorter. (inkluderar Stockholm, Göteborg och Malmö)

Restiden för kollektivtrafiken på väg på utpekade stråk i högtrafik i
storstäderna har minskat.

Restiden för gods på utpekade stråk i högtrafik i storstäderna har minskat.

Restiden för bil i Stockholm har inte ökat under planperioden.

Restiden för bil i övriga storstäder har inte ökat under planperioden.

Arbetsplatser som nås med bil inom 45 minuter – beräkningar

Restid med bil till regionalt centrum, exklusive storstäder
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SAMLAD BEDÖMNING – Tillgänglighet Storstad

SAMLAD BEDÖMNING – Tillgänglighet Övriga landet

Röd

Röd

Gul

Gul

Grön

Grön

Regional utveckling

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Restiden för bil i Stockholm har inte ökat under planperioden.

Restiden för bil i övriga storstäder har inte ökat under planperioden.

Andelen kollektivtrafikresor vid arbetspendling har ökat.

Restiden för kollektivtrafiken på väg på utpekade stråk i högtrafik i storstäderna har minskat.

Restidsvariationen för kollektivtrafiken på väg på utpekade stråk i högtrafik i storstäderna
har minskat.

Restidsvariationen för gods på utpekade stråk i högtrafik i storstäderna har minskat.

Restidsvariationen för bil i storstäderna har inte ökat under planperioden.

Merparten av bärighetsbrister 2004 på viktiga näringslivsvägar och broar har åtgärdats och
de har full bärighet året runt samt inga restriktioner under tjällossning under normalår.

Uppgradering av äldre viktiga näringslivsvägar.
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Inga vägar med över 100 fordon per dygn tillfälliga bärighetsrestriktioner för tunga fordon
mer än tre veckor under ett normalår.
Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Arbetsplatser som nås med bil inom 45 minuter – beräkningar.

Andelen kollektivtrafikresor vid arbetspendling har ökat.

Tillgängligheten till målpunkter för näringslivets varu- och service transporter har ökat i
större tätorter. (inkluderar Stockholm, Göteborg, Malmö)

Restid med bil����������������������������������������������
till regionalt centrum, exklusive storstäder.

Tillgänglighet till strategiska hamnar och kombiterminaler.

Tillgänglighet till strategiska flygplatser.

Tillgänglighet till nationellt centrum

SAMLAD BEDÖMNING – regional utveckling: fördelning hela landet

SAMLAD BEDÖMNING – regional utveckling: nationell tillväxt
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Gul

Grön

Grön

Röd

Gul

Gul

En god miljö

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Vägtrafikens utsläpp av koldioxid (ton).

Användning av biodrivmedel inom vägtransportsektorn.

Vägtrafikens utsläpp av kväveoxider (ton).

Antalet boende som utsätts för vägtrafikbuller med ljudnivåer överstigande de riktvärden
som riksdagen ställt sig bakom för buller utomhus och inomhus i bostäder längs statliga
vägar respektive icke statliga vägar, även särredovisat för maxbuller respektive ekvivalent
buller.

Längs det statliga vägnätet är det högst prioriterade värdefulla och potentiellt skyddsvärda
vattendragen åtgärdade vad gäller vandringshinder för vattenlevande djur.

Minskad vägsaltanvändning (ton).

Vattentäkter

År 2015 har Vägverket säkerställt ett vägnät i samklang med omgivande natur- och kulturmiljölandskap, genom at 90 procent av nybyggnadsprojekt uppfyller projektmål och alla
driftområden uppfyller driftområdesmål för Natur och kultur.

Halten av partiklar överskrider inte fastställda miljökvalitetsnormer, på statliga vägnätet.

De högst prioriterade bristerna för natur- och kulturvärden längs det statliga vägarna är
åtgärdade.

SAMLAD BEDÖMNING - En god miljö Klimat

SAMLAD BEDÖMNING - En god miljö Övrigt

Röd

Gul

Grön

Röd

Gul

Grön
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Transportkvalitet

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Restidsvariationen för kollektivtrafiken på väg på utpekade stråk i högtrafik i storstäderna
har minskat.

Restidsvariationen för gods på utpekade stråk i högtrafik i storstäderna har minskat.

Restidsvariationen för bil i storstäderna har inte ökat under planperioden.

Människors trygghet vid användningen av vägtransportsystemet har trendmässigt ökat
under planperioden.

Medborgarna kan vistas tryggt och säkert i tätorternas väg- och gatumiljö.

Merparten av bärighetsbrister 2004 på viktiga näringslivsvägar och broar har åtgärdats och
de har full bärighet året runt samt inga restriktioner under tjällossning under normalår.

Anpassning av vägar för sårbarhet vid extrema vädersituationer.

Uppgradering av äldre viktiga näringslivsvägar.

Inga vägar med över 100 fordon per dygn tillfälliga bärighetsrestriktioner för tunga fordon
mer än tre veckor under ett normalår.

SAMLAD BEDÖMNING – Transportkvalitet
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Gul

Grön

Grön

Säker trafik

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Gul

Gul

Gul

Mötesseparering på relevanta statliga vägar med 70 procent av trafikarbetet på alla vägar,
oavsett trafikflöde och hastighetsgräns.

Mötesseparering av det statliga vägnätet som har hastighetsgräns 90 eller 100 km/h med
flöden över 3 500 fordon/dygn (2002 års medelvärde).

Antalet barn i tätort och på landsbygd som på egen hand tryggt och säkert kan ta sig till
skolan har ökat årligen.

Användning av cykelhjälm har ökat under planperiod. (fotnot: ej lag)

Medborgarna kan vistas tryggt och säkert i tätortens väg- och gatumiljö.

Hastighetsanpassning med stöd av ATK, ISA eller liknande har ökat.

Människans kunskaper om grunderna för säker trafik och hållbart användande av vägtransportsystemet har ökat under planperioden.

Bättre teknik i fordon och dess stödsystem har under planperioden resulterat i färre dödsfall.

SAMLAD BEDÖMNING – Trafiksäkerhet
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Jämställdhet

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Gul

Gul

Gul

Planeringsprocessen utvecklas så att kvinnor och mäns respektive medverkan i planeringen
ökar.

Andelen kollektivtrafikresor vid arbetspendling har ökat.

Cykel- och kollektivtrafikens andel av kortväga resor i tätort har ökat.

Gatumiljöer i tätorterna som upplevs som hotfulla har minskat, vilket gör transportsystemet
mer tillgängligt för både kvinnor och män.

Människors trygghet vid användningen av vägtransportsystemet har trendmässigt ökat
under planperioden.

Senast vid utgången av planperioden ska måluppfyllelsen för transportpolitiska målen vara
lika för kvinnor och män.

Har VV beaktat jämställdhetsmålet vid utvärdering av övriga delmål: Svar Ja på alla utom
miljö där ej relevant. Tidigt i målet.

SAMLAD BEDÖMNING – Jämställdhet
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Effekter för kundgrupper - Kundernas behov 2010 - 2020
Ökat kundinflytande
Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Kundernas inflytande på planeringen ökar.

Kvinnor och män påverkar vid planperiodens slut transportsyste¬met i lika stor utsträckning.

Möjlighet till goda kontakter med Vägverket ökar.

Medborgarnas resor
Snabbare och mer tillförlitliga resor

Tillförlitligheten för pendlingsresor till arbetet ökar.

Restiden och restidsvariationen för bil på infarter och förbifarter i högtrafik i storstad ökar
inte.

Ökad regelefterlevnad

Bättre regelefterlevnad leder till räddade liv. Se TS 7

Användningen av stödsystem ökar.

Användningen av cykelhjälm ökar. (ökad regelefterlevnad kräver övervakning)

Människornas trygghet vid användning av transportsystemet ökar.
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Bättre förutsättningar för gående och cyklister

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Cykeltrafikens andel av antalet kortväga resor i tätort ökar.

Antalet barn i tätort och på landsbygd som på egen hand tryggt och säkert kan ta sig till
skolan ökar.

Attraktivare kollektivtrafik, säkrare skolskjuts och bättre färdtjänst

Kollektivtrafikens andel av antalet pendlingsresor till arbetet ökar.

Kollektivtrafiken på utpekade nät är tillgänglig för personer med funktionshinder.

Kollektivtrafikens andel av antalet kortväga resor i tätort ökar.

Restiden och restidsvariationen för kollektivtrafiken på väg i hög¬trafik i storstad minskar.

Bättre möjligheter för äldre att färdas med bil

Användningen av stödsystem ökar.

Människornas trygghet vid användning av transportsystemet ökar.
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Näringslivetstransporter
Sund konkurrens
Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Tillgången till och kvaliteten på sunda transporter ökar.

Förutsättningarna för att bedriva transportverksamhet förbättras.

Den yrkesmässiga trafiken följer i ökad utsträckning regler för överlaster, kör- och vilotider
samt skatteregler.

Vägnät med garanterad standard

Yrkestrafikanterna blir nöjdare med drift- och underhållstjänster.

Tillgängligheten, tillförlitligheten och säkerheten för godstransporter ökar.

Ökad tillgänglighet och framkomlighet i tätort

Tillgängligheten till målpunkter för näringslivets varu- och servicetransporter i större tätorter
ökar.

Restiden och restidsvariationen för gods på utpekade stråk i storstad minskar.

Restid och restidsvariationen på infarter och förbifarter i högtrafik i storstad ökar inte.

Restid och restidsvariationen på infarter och förbifarter i högtrafik i Stockholm ökar inte.
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Bra arbetsmiljö

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Nivå lägre

Nivå medel

Nivå högre

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Grå

Trafiksäkerheten förbättras genom ökad regelefterlevnad samt förbättrad fordonsteknik och
användning av stödsystem.

Arbetsmiljön i transportsektorn förbättras.

Ökad samordning i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikens andel av antalet arbetspendlingsresor ökar.

Kollektivtrafiken på utpekade nät tillgängligt för personer med funktionshinder.

Kollektivtrafikens andel av antalet kortväga resor i tätort ökar.
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VÄGVERKETS ARBETE MED
MILJÖFRÅGOR
Vägverkets arbete med miljöfrågor skär tvärs igenom alla ekonomiska
finanser. Miljöfrågorna återfinns inom såväl drift och underhåll, sektor,
myndighetsutövning, investering. Ett urval av det arbete som redan görs,
och kan komma att fortsätta att göras, har vi valt att särredovisa nedan.
En av vägtransportsystemets stora utmaningar är att kraftigt minska
utsläppen av växthusgaser. För att minska utsläppen av växthusgaser
behövs mer energieffektiva transporter, vilket påverkar både väghållning,
transportsätt och fordon och dessutom ställer krav på större andel förnybara bränslen. Totalt bedöms åtgärdsbehovet inom miljöområdet vara 14
miljarder kronor under den kommande planeringsperioden.
I Vägverkets Strategisk plan finns tolv miljömål. Dessa mål finns behandlade i fem fördjupningsdokument där strategier och åtgärdsområden redovisas. Fördjupningsdokumenten är
•

Begränsad klimatpåverkan

•	Frisk luft
•

Mindre buller

•

Vatten och material

•	Landskap
BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Vägverket har beslutat sig för att målet är att koldioxidutsläppen ska
minska med 10 procent till år 2020 jämfört med år 1990.
Huvuddelen av Vägverkets klimatarbete har hittills legat inom sektorsuppgiften. Vägverkets arbete med sektorsarbete handlar bl.a. om Utveckling
av nationell bilportal, SPARK (energieffektiv användning av fordon) och
Bilindex (energieffektiva fordon), vika sammantaget kostar Vägverket ca
1,4 miljoner kr. Den stora delen inom sektorsuppgiften utgörs idag av HRT,
TQ och Mobility management. Klimatrelaterat arbete inom HRT inklusive
TQ kostade under 2006 ca 50 miljoner kr. Sammantaget bör en del av dessa
medel fram till 2019 stegvis föras över till arbetet med transportsnålt
samhälle.
En stor del av arbetet med energieffektiva fordon och biodrivmedel ligger
i myndighetsuppgiften. Det handlar om framtagning av underlag genom
FUD, utredningsarbete samt deltagande i arbetsgrupper nationellt och
inom EU och ECE. Det handlar både om att ta fram underlag till ekonomiska styrmedel som beslutas av regering och riksdag samt om förslag till
förändrade krav på fordon framförallt EU, ECE eller globala krav.
Nybyggnad och förbättring har hittills varit relativt oberört av klimatarbetet. I fördjupningsdokumentet för minskad klimatpåverkan tas dock en
del nya uppgifter upp. Det handlar givetvis om att nybyggnad och förbättringsåtgärderna inte skall motverka skapandet av ett transportsnålt
samhälle. Nya vägar leder till trafikökningar om förändringen leder till
minskade restider. Hittills har syftet med nya vägar varit att minska res-
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tider och förbättra trafiksäkerheten. Det förstnämnda står alltså i konflikt
med målet minskad klimatpåverkan. Däremot behöver inte förbättringar
av trafiksäkerheten vara någon konflikt så länge inte restiden minskas. Det
går t.ex. att bygga om en väg till mittseparering utan att höja hastighetsgränsen.
Ett sätt att dämpa effekten av minskad restid är att införa olika typer av
vägavgifter (en variant är trängselavgifter). I bedömningen av effekterna
av ökad budget för nybyggnad och förbättring antar Vägverket att restiden minskas genom förkortningar och genom ökade hastigheter. Vägverket
antar inte heller att vägarna kommer ha vägavgifter.
En annan del vad gäller nybyggnad och förbättring där det kan göras mer
än vad som görs idag är energieffektiv vägutformning. Det handlar dels
om att minimera energianvändningen 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.
Att minimera energianvändningen gäller även drift och underhåll. Det
handlar om att effektivisera arbetet, minska energianvändning i vägutrustning såsom belysning samt att lägga beläggningar som ger lågt rullmotstånd. Sistnämnda är förstås en avvägning mot slitagestyrka, friktion,
buller och luftkvalitet.
FRISK LUFT
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 luftföroreningshalterna längs de statliga vägarna och utveckla kunskapen om hur många
människor som exponeras för halterna.
Vägverkets kartläggning av luftkvaliteten längs det statliga vägnätet visar
risk för överskridande på totalt ca 15 mil väg för PM10 respektive ca 5 mil
för kvävedioxid. En stor del av dessa sträckor går genom bebyggda områden där människor utsätts för halterna. Inom det kommunala vägnätet
bedöms situationen vara värre än längs det statliga, främst beroende på
mer slutna gaturum och därmed sämre ventilation. Sedan PM10 började
mätas i början av 1990-talet har ingen avtagande trend kunnat konstateras. Miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms av Naturvårdsverket som
mycket svårt att klara inom en generation (år 2020) och delmålet (år 2010)
främst p.g.a. höga halter av partiklar. Detsamma gäller delmålet (år 2010).
De flesta tätorterna söder om Dalälven samt större tätorter längs Norrlandskusten riskerar att överskrida delmålets årsmedelvärde för PM10 i
urban bakgrund.
Vägverket ska ta fram underlag och verka för att de gemensamma avgaskraven inom EU utvecklas och att kravnivåerna anpassas till de olika
fordonsslagens förutsättningar. I takt med att personbilarna blivit allt renare har den tunga trafikens och arbetsmaskinernas utsläpp kommit mer
i fokus. Det är fortfarande viktigt med minskade kallstartsutsläpp samt
bättre hållbarhet på avdunstningssystem för personbilar. På sikt behövs
även reglerade partikelemissioner. Regleringarna av emissionerna måste
utvecklas för tunga fordon och arbetsmaskiner så att de bättre än idag
omfattar vad som förekommer i verklig trafik.
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Eftersom högemitterande fordon har visat sig ha stor betydelse för utsläppen, bör efterkontrollen av att fordonen klarar utsläppskraven förbättras.
Vägverket ska som tidigare verka för att resepolicy och upphandlingskrav
premierar fordon med lägst utsläpp. Upphandlingskraven för arbets- och
entreprenadmaskiner behöver utvecklas.
Vägverket ska fortsätta utreda vilka vägbeläggningar och material som
emitterar mycket partiklar, så att sådana material på sikt inte används där
det är höga halter och människor vistas. Kartläggning av dessa sträckor
bör göras. Kunskapen ska användas i en fortsatt utveckling av råd för val
av beläggning. 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 hastighetens betydelse för generering och spridning av partiklar.
Vägverket ska samverka med kommunala väghållare, så att vägstandarden
inte skiljer sig mellan olika administrativa områden.
Hastighetsnedsättningar, eventuellt årstidsbundna, kan på en del trafikleder vara ett sätt att minska emissionerna och spridningen av partiklar
i vägens närområde. I vissa miljöer kan trafiksanering och omledning av
trafik vara nödvändiga för att minska exponeringen hos lokalbefolkningen.
Trafiksane¬ring och omledning av trafik är mycket svårt att genomföra och
tar lång tid.
MINDRE BULLER
För att nå det långsiktiga målet år 2020 behöver bullret minskas för över
2 miljoner personer. Vägverket bedömer att målen inte kan nås helt med
de målavvägningar som behöver göras och de resurser som är möjliga att
anskaffa. Till år 2020 bedöms bulleremissionerna öka med omkring 20
procent om inget görs. Det beror dels på att bullret sprids längre, dels på
fortsatt urbanisering och förtätning av de större städernas mer centrala
delar.
En optimal kombination av samverkande direkta åtgärder som fasadåtgärder, tystare beläggning, stöd för lämplig hastighet, tystare däck och fordon
behöver genomföras tillsammans med att krav ställs och stöd ges. Vägverket ska stödja arbetet med mål och åtgärder vid viktiga processer som
påverkar bullret, både internt i Vägverket och externt, där bland annat
kommunerna har en nyckelroll. Att åtgärda bullret är i mycket frågor om
värderingar och politik samt insikt och kunskap. Aktörerna har varierande
kunskap och värderar därför ibland bullret olika. Buller är en hälsofråga,
men det finns andra aktörer som anser att det är en komfortfråga.
Bullerstörningarna kan minskas i mycket hög grad och på ett kostnadseffektivt sätt. Särskilt kritiskt för framgång är stödet till kommunerna samt
det internationella arbetet för att minska fordonens bulleremissioner.
VATTEN
Hela området, vatten och material, påverkas av EU-direktiv, miljömål och
strategier. Det leder till förändrade arbetssätt och behov av såväl probleminventeringar och åtgärdsinsatser som uppföljningar. Det nya synsättet
med att förvalta alla vattentillgångar utifrån fem vattenmyndigheter och
avrinningsområdet som bas innebär en långtgående förändring av invanda
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synsätt och bör också mötas med successiv anpassning av Vägverkets
regelverk. På samma sätt krävs anpassning och fungerande verktyg för att
säkerställa vår hantering av material, kemikalier och avfall. Det innebär
även ett ökat samarbete med andra myndigheter och organisationer.
Ett antal strategi- och åtgärdsområden har utarbetats för att möta förändringarna. De kan sammanfattas i följande punkter:
•

Begränsa spridda saltmängder och förhindra påverkan av salt
på vattenförekomster.

•	Omhänderta dagvatten och rena det efter behov.
•

Vidta åtgärder för att minska risker och skador av utsläpp av
skadliga ämnen vid olyckor och spill.

•

Vidta åtgärder för att undanröja vandringhinder i vattendrag.

De mest betydande vattenmiljöaspekterna, deras åtgärdsstrategi och åtgärder gäller påverkan av salt, påverkan på dagvatten, utsläpp av skadliga
ämnen vid olyckor och spill samt påverkan på ekologin i vattenmiljöer.
Omfattningen av de utpekade vattenmiljöproblemen är ofullständigt känd
och varierar mellan områdena. Det innebär ett fortsatt arbete med inventeringar, både egna och sådana som utförs nationellt, regionalt och lokalt
inom ramen för arbetet med vattendirektivet. Detta underlag leder genom
bristanalyser till prioriterings- och objektslistor och slutligen till förslag
på åtgärder.
Under perioden 2006-2008 har Vägverkets regioner genomfört bristanalyser med särskild betoning på natur, kultur och gestaltning, inom de fyra
delområdena tätorter, barriärer i vägmiljön, kulturvägar och kulturobjekt
samt vägar med ny funktion. Samtliga bristanalyser ska vara klara 2008
och kommer sedan att vara ett underlag för verksamhetsplanering.
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 eller
som är avsedda för sådan framtida användning. Sådana vattentäkter för
dricksvatten längs det statliga vägnätet bör åtgärdas 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, framför allt
för Mellansverige. 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 i de alternativa
anslagsnivåerna.
MATERIAL
I fördjupningsdokument vatten och material så har ett antal strategi- och
åtgärdsområden utarbetats för att möta förändringarna. De kan sammanfattas i följande punkter:
•	Utvärdera naturgrusanvändningen.
•	Fasa ut användningen av farliga kemiska ämnen.
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•

Använd högvärdig återvinning av asfaltbeläggningar.

•

Skapa kriterier för tekniska och miljömässiga aspekter på nya
(alternativa) material.

•	Hantera massor och avfall miljötekniskt och juridisk riktigt.
De materialrelaterade åtgärderna ger kostnader för utbildning, metodutveckling, handböcker och, särskilt i början, rådgivning. Samtidigt leder
flera åtgärder till förenklade och effektivare arbetssätt och därmed i längden sparade kostnader. Återvinning av asfalt ger snabbt besparingar på
många miljoner kronor. Minskad deponering sparar kostnader från ca 400
till 3 000 kr/ton avfall.
Kemikaliehanteringssystemet, inkl information externt och internt samt
förvaltning av systemet, ger för närvarande årliga kostnader på drygt 1
miljon kr. Systemet genererar också besparingar i form av enhetliga bedömningar och säkrare materialval.
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.
Hittills har vägtransportsystemet sammantaget fortsatt att påverka
landskapet negativt, trots att åtgärder vidtas och hänsyn tas vid planering. Fortfarande byggs fler vandringshinder i vattendrag än som tas bort,
fortfarande skapas fler barriärer för människor och djur än som öppnas,
fortfarande förstörs fler livsmiljöer för djur och växter än som skapas och
fortfarande förstörs oåterkalleligen samband i landskapet. Trenden är
otvetydigt negativ. Att denna utveckling fortsätter beror främst på otydliga målsättningar och krav, attityder och perspektiv på natur- och kulturmiljö inom Vägverket och hos andra berörda. Det beror också på brist
på kunskap, metoder och verktyg som har utgångspunkt i landskapets
processer och funktion samt inte minst på avsaknad av aggregerbar och
kvalitetssäkrad uppföljning av vägprojekt och drift. Det måste och försöker Vägverket motverka under perioden 2010-2019.
Genomförs föreslagna åtgärder kommer Vägverket att ta ett första avgörande steg mot ett uthålligt nyttjande av landskapet. Åtgärderna leder inte
omedelbart till att ett sådant tillstånd, men innebär en riktningsförändring mot en sådan utveckling. Kostnaderna beräknas uppskattningsvis bli
500-750 miljoner kr. Åtgärderna bidrar till att Sveriges miljömål uppnås.
Det nya måste skapas med utgångspunkt i en förståelse av landskapet
– hur det fungerar, hur det har utvecklats över tid och hur förändringar
påverkar det. Genom att utveckla metoder för samverkan i samhällsplaneringen kan den negativa påverkan minskas drastiskt. Genom kunskap om
viktiga funktioner och karaktärsdrag i landskapet och inte minst genom
innovativa anpassningar kan en väg innebära positiva bidrag till naturoch kulturmiljö.
Ett uthålligt samhälle bygger på att vi hämtar det vi behöver från naturen
och lämnar tillbaka resterna för att upparbetas till användbara resurser
igen. Ett uthålligt transportsystem använder t.ex. förnybar energi utan
att samtidigt förstöra förutsättningarna för naturen att producera ny. Det
kräver inte heller mera markyta än att det finns utrymme för produktion
av mat och andra nödvändiga resurser. Ett rikt växt- och djurliv garanterar att maximal mängd energi och materia finns tillgänglig för oss, både
nu och i en framtid med ständigt förändrade förhållanden.
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Tillsammans med bl.a. skogs- och jordbruk innebär vägtransportsystemet
en allvarlig begränsning för natur- och kulturmiljölandskapets förmåga
att tillhandahålla nödvändiga nyttor. Det slår sönder landskapet i allt
mindre bitar som är allt mera isolerade, det begränsar djurens möjligheter
att vandra och tillgodogöra sig livsmiljöer, det innebär många djurs direkta död och det förorenar livsmiljöer. En helhetssyn på landskapet innebär
omvårdnad om landskapets förmåga att tillhandahålla nödvändiga resurser för samhället (och transportsystemet) och omvårdnad av samhällets
möjligheter att behålla och utveckla denna förmåga hos landskapet.
Viktiga bitar i detta arbete är att säkerställa mångfalden av arter och
livsmiljöer, minimera risken att djur dödas, säkerställa djurens möjligheter
att röra sig i landskapet, skapa nya livsutrymmen och levnadsmöjligheter
som ersättning för dem som förlorats under en ny väg, m.m. I tätortsnära
miljöer betonas vikten av att behålla kvarvarande grönstrukturer.
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EU:S STRUKTURFONDER OCH
VÄGVERKET
I Vägverkets regleringsbrev för år 2007 står följande: ”Vägverket skall
medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Medverkan skall ske i samverkan med den aktör som har det
regionala utvecklingsansvaret i länet och andra myndigheter. Uppdraget skall redovisas senast den 2 juli 2007 och i årsredovisningen”
Den nationella strategin ska bidra till att skapa konkurrenskraftigare regioner och individer i Sverige. Regeringen
identifierar följande nationella prioriteringar för regional
konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013:
•	Innovation och förnyelse
•

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

•	Tillgänglighet
•

Strategiskt gränsöverskridande samarbete.

Den nationella strategin vidareutvecklar och samordnar den regionala utvecklingspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken i Sverige. Den ska ligga till grund för
genomförandet av EU:s strukturfonder i Sverige och vara
vägledande för regionala tillväxtprogram och för nationella
myndigheter. Den syftar också till att utveckla dialogen och
samspelet mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå och
EU-nivå. Utgångspunkten för dialogen är prioriteringarna i den nationella strategin samt regionala utvecklingsstrategier. Den är vägledande för
Regionala Utvecklingsprogram (RUP) och Regionala Tillväxtprogram (RTP)
EUs sammanhållningspolitik som ligger till grund för den nationella
strategin ska bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU.
Den syftar till att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Dess främsta instrument är strukturfonderna, som omfattar drygt
en tredjedel av EU:s budget. Grunderna i sammanhållningspolitiken är att
arbeta mot Lissabonstrategin, vilken syftar till att stärka EU:s konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt och full sysselsättning och Göteborgsstrategin, vilken syftar till en långsiktigt hållbar utveckling. Det finns tre
klara mål i sammanhållningspolitiken är 2007-2013, nämligen
•

Konvergens (minska skillnaderna mellan välmående och eftersatta regioner)

•	Regional konkurrenskraft och sysselsättning
•	Territoriellt samarbete, dvs. samarbete mellan regioner som
inte gränsar till varandra
Sverige och Vägverket berörs dels av ett nationellt strukturfondsprogram
för Europeiska socialfonden (EFS) och åtta regionala strukturfondsprogram för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF, Mål 2). I alla dessa program har transporter en central betydelse för att öka den regionala
konkurrenskraften. Som exempel kan nämnas att ett prioriterat område är
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tillgänglighet, vilket berör transporter i allra högsta grad. Totalt fördelas
7,4 miljarder kronor i strukturfondsprogrammen till Sverige.
Förutom dessa nationella program finns ett antal internationella program
som alla berör olika delar av Sverige geografiskt där svenska aktörer ges
möjlighet att samverka internationellt. Ett aktivt förhållningssätt till
omvärlden är nödvändigt för att säkra en långsiktig regional konkurrenskraft, och förutsätter en förmåga att utveckla strategiska samarbeten inom
och över nationsgränserna. Samarbetena kan ta sig många olika former
och grunda sig på en rad olika syften. Dessa anger samarbetets karaktär
och geografi. De kan grunda sig på en geografisk närhet, men också på att
regionerna delar viktiga utmaningar och möjligheter som är av mer tematisk karaktär.
Programmen delas upp i tre typer:
•

Gränsöverskridande samarbete

•	Transnationellt samarbete mellan makroregioner i EU
•	Interregionalt samarbete
Totalt är 17 av 21 svenska län stödberättigade
för gränsöverskridande samarbete och berör
alla enheter inom Vägverket. De gränsregionala
programmen i Sverige under perioden 2007–
2013 är: Nord, Botnia-Atlantica, Sverige–Norge,
Central Baltic, Öresund–Kattegatt–Skagerack och
South Baltic. Totalt fördelas ca 1,7 miljarder
kronor.
Sverige omfattas helt eller delvis av tre transnationella program; Östersjöprogrammet,
Nordsjöprogrammet och Norra Periferiprogrammet. Av dessa omfattar endast Östersjöprogrammet hela Sverige. Total fördelning av transnationella program är 414 miljoner
kronor.
Vägverket har goda erfarenheter av samarbete i
strukturfonderna med andra aktörer både nationellt och
internationellt. Samarbetet tillför mycket ny kunskap och
skapar ramar för samarbetet. Vägverket ska arbeta aktivt
och offensivt tillsammans med andra aktörer i strukturfonderna,
både nationellt och internationellt. Resultaten i projekten blir bättre för
att fler aktörer kan bidra med kunskap och finansiering. Dessutom medfinansieras projekten oftast med minst 50 % av fonderna, vilket ger mer
utrymme och högre kvalitet i projekten.
Exempel på projekt och områden, där Vägverket kan samverka både nationellt och internationellt är: gränsöverskridande planering, investeringar
i strategiskt viktiga objekt (väg, resecentra, hamnar, terminaler…), erfarenhetsutbyte med andra verk inom landet och med andra länder, erfarenhetsutbyte med andra regioner (myndigheter, kommuner, handelskammare,
företag…), kollektivtrafikfrågor, regionförstoring, upphandlingsfrågor,
miljöfrågor, kunddialog projekt, turismprojekt, förstudier av olika typer,
drift och underhåll, forskningsprojekt, kompetensutveckling, trafiksäkerhetsprojekt och jämställdhet.
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MILJÖBEDÖMNING
För inriktningsplaneringen krävs formellt sett, inte en miljöbedömning
enligt Miljöbalkens 6 kap och förordningen (1998:905) eftersom det inte
i ”lag eller annan författning” krävs att inriktningsplaner ska upprättas.
Men eftersom de nationella väghållningsplanerna ska miljöbedömas, miljöbedömningsprocessen ska börja så tidigt som möjligt, ett tidigt integrerande av miljöaspekterna i en plan kan underlätta det fortsatta arbetet och
eftersom infrastrukturen kan ha stor miljöpåverkan genom mycket lång
livslängd och strukturerande effekt på samhället, har Vägverket valt att
miljöbedöma inriktnings¬underlaget.
Vägtransportsystemets utformning och funktion ska enligt det transportpolitiska delmålet en god miljö, bidra till att de 16 miljökvalitetsmålen
uppnås. Vägverket har i den samlade bedömningen av inriktningsunderlaget valt att fokusera på ett begränsat antal miljökvalitetsmål. De är följande; Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen
övergödning, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö och Ett rikt
växt och djurliv. Urvalet har baserats på en särskild utredning med anledning av ett regeringsuppdrag och en allmän expertbedömning. Urvalskriteriet har varit storlek på miljöpåverkan från vägtransportsystemet.
Föreliggande miljöbedömning avser att dokumentera hur miljökonsekvenser beaktats i arbetet med inriktningsunderlag till den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019.
ALLMÄN BAKGRUNDSBESKRIVNING
Underlag till inriktningsunderlaget har i stor utsträckning hämtats från
regionkontoren.
När materialet inkommit till huvudkontoret har det sammanställts till
ett inriktningsunderlag tillsammans med resultat från bedömningar eller
särskilda analyser.
Arbetet med framtagande av inriktningsunderlag har på riksnivå bedrivits
inom sex olika delprojekt under en gemensam projektledning. Samordning
mellan projekten har främst möjliggjorts genom gemensamma arbetsmöten och i viss mån genom kontakter mellan delprojekten.
Fyra delprojekt som genomförts internt på Vägverket ingår i föreliggande
dokumentation. Dem är delprojekt Investeringar och förbättringar, delprojekt Sektorsuppgiften, delprojekt Drift och underhåll samt delprojekt
Beräkningsförutsättningar och analys.
Det femte delprojektet fyrstegsprincipen har bedrivits vid sidan av i ett
gemensamt projekt för Banverket, SIKA, Sjöfartsverket och Vägverket.
Delprojektet har syftat till att ge regeringen underlag i att tillämpa fyrstegsprincipen i arbetet med att i ett senare skede tillsammans med annat
underlagsmaterial bearbeta uppgifterna i inriktningsunderlaget.
Ett sjätte delprojekt externa kontakter har ansvarat för insamlande och
spridande av information och behandlas inte här.
Resultatet av arbetet i respektive delprojekt redovisas i särskilda avsnitt i
huvudrapporten.
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MÅLBILD
Gemensam målbild för arbetet har hämtats från Vägverket vision om att
göra den goda resan möjlig och från verkets strategiska plan. I strategisk
plan presenteras följande delar i ett gemensamt angreppssätt;
•

Att utnyttja det befintliga vägtransportsystemet effektivt och
tillämpa fyrstegsprincipen.

•

Att balansera måluppfyllelse och ha en helhetssyn vid val av
åtgärder.

•

Att integrera jämställdhet mellan kvinnor och män i all verksamhet

•

Att respektera mångfald i kön, ålder, etnisk och kulturell bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning.

•

Att öka engagemangen och tillvarata kreativiteten i omvärlden
och i det egna utvecklingsarbetet.

Vägverket har i strategisk plan formulerat utmaningar dels för verksamhetsområden där mål och strategier inte tidigare har lagts fast, dels för
områden där avståndet till fastställda mål är stort. Utmaningarna är
följande;
•	Transporteffektivt samhälle med god tillgänglighet
•

Bättre mobilitet för pendlare och godstransporter

•

Attraktiva tätorter och storstäder med bättre transportsystem

•

Klok användning av transportsystemet

•

Sund och livskraftig transportbransch

•

Säkra och energieffektiva fordon med uthållig drivmedelsförsörjning

•	Enklare och tydligare för kunden
•	Effektiv väghållning
•

Attraktivt och kompetent Vägverket i en attraktiv transportsektor

Strategisk plan behandlar 12 miljökvalitetsmål inom ramen för följande
områden; ”Begränsad klimatpåverkan”, ”Frisk luft”, ”Mindre buller”, ”Vatten och material” och ”Landskap”.
HUR MILJÖKONSEKVENSER BEAKTATS AV REGIONKONTOR OCH I
DELPROJEKT
Regionkontor
Regionkontoren har inventerat behov ute i regionerna och leverera in material till huvudkontoret.
Arbetet har bestått i att och i möjligaste mån inhämta och sammanställa
kända behov från länsstyrelser, kommuner och andra regionala aktörer.
Regionkontoren har redovisat åtgärdstyper och verksamheter som är aktuella och bedömt miljökonsekvenserna av dessa.
En stor del av det material som funnits tillgängligt för Vägverkets regionkontor är befintliga planer som sedan tidigare finns framtagna och där

32

miljökonsekvenser i varierande utsträckning redan beaktats.
Regionkontoren har uppfattat vad det är kontoren ska ta fram på lite olika
sätt. Något regionkontor har exempelvis uppfattat uppdraget som att ta
fram ett smörgåsbord av åtgärder och förslag till investeringar, medan
något annat kontor valt att redovisa avvägda och samlade förslag.
Delprojekt Investeringar och förbättringar
Delprojektet Investeringar och förbättringar har inventerat regionernas
behov och tagit fram förslag till investeringsvolymer. Delprojektet har
samlat in uppgifter om det totala investeringsbehovet och uppskattat
kostnaden för detta. Urvalet av objekt har styrts av de beloppsnivåer som
regeringen anger i sina direktiv.
Vägverkets uppdrag har varit att ta fram investeringsförslag för fem olika
nivåer 0, +/-25 %, +/-50 %. Vägverket har dessutom valt att presentera ytterligare tre nivåer. Dessa ytterligare tre sammanfaller ibland med de av
regeringen angivna nivåerna.
I uppdraget från regeringen skulle ”Stora projekt, med en uppskattad
kostnad som överstiger ca 1 miljard kronor, skall särskilt uppmärksammas.” Vägverket har därför samlat in en lista på objekt som överstiger 1
miljard kronor.
Den mix av åtgärder som dessa investeringsförslag utgår framgår av kapitel 8.5 ff, i del 1.
Nyinvestering i vägprojekt leder i vissa sammanhang till ökade utsläpp
av koldioxid och i andra till minskade utsläpp, men det är okänt i hur stor
utsträckning detta sker eftersom inriktningsunderlaget inte tagit fram
sådan uppgift.
Vid nybyggnad och förbättringsarbeten kan vägens konstruktion planeras
så att en mer energieffektiv vägutformning uppnås. Det handlar dels om
att minimera energianvändningen vid byggandet av väg och dels om att
utforma vägen på ett sådant sätt att det bidrar till ett sparsamt körsätt.
Förslagen till investeringar omfattar även investeringar i ATK, mitträcken
och annan mittseparering. Investeringar i ATK begränsar hastighetsöverträdelserna och innebär generellt sett minskade utsläpp. Mitträcken och
annan mittseparering leder till säkrare vägar och därmed i vissa fall till
möjlighet att höja den tillåtna hastigheten. Det är osäkert hur det ökade
utrymmet för höjningar av den tillåtna hastigheten kommer att hanteras i
framtiden.
Av de medel som finns tillgängliga avsätts en större del till riktade miljöåtgärder jämfört med tidigare planomgångar på alla nivåer utom -50 och
-25. En större del av dessa riktade miljöåtgärder går till bullerreduktion
och skydd av vattentäkter. Resurser avsätts för att undanröja vandringshinder för olika djur på land och i vatten samt för att främja god naturoch kulturmiljö, exempelvis alléer och kulturobjekt.
Riktade åtgärder för kollektivtrafik får en ökad andel medel i alla nivåer
utom -50. Satsningen är en dubblering mot tidigare planer. Åtgärderna kan
vara infartsparkeringar, förbättring av busshållplatser, förbättrade terminalområden och kollektivkörfält i storstadsområden.
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Genom åtgärder för att främja gång och cykel kan miljökonsekvenser reduceras. De medel som är avsatta för andra riktade åtgärder används också
för gång och cykelutbyggnad eller för att säkra barns skolvägar. Störst
nytta och snabbast effekt på målet om ökad cykling uppnås genom kompletteringar av befintligt nät i tätorter. Investeringar längs de regionala
vägarna är av stor vikt det gäller att skapa förutsättningar för långsiktigt
ökad cykling och övergång från bil till cykel.
Det är i några fall aktuellt med särskilda investeringsåtgärder för att
komma tillrätta med utsläppen av kväveoxider och partiklar, där miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas.
Miljardprojekt
Regionkontoren har inkommit med underlag på vilka vägprojekt som är
dyrare än en miljard kronor. För en del av dessa har regionkontoren beräknat kostnader och gjort samhällsekonomiska kalkyler.
En del av miljardprojekten är planerade sedan lång tid, men deras genomförande har dröjt bland annat på grund av begränsade ekonomiska resurser. I planeringsarbetet har miljökonsekvenser ofta beaktats. Föreliggande
miljöbedömning behandlar inte denna typ av miljökonsekvensbeskrivningar.
Regionkontoren har i några fall bedömt miljökonsekvenser av miljardprojekten.
Delprojekt Sektorsuppgiften
Delprojektet har analyserat sektorsuppgiften och försökt effektbedöma
vad som kan uppnås med åtgärder inom denna del av Vägverkets verksamhet samt till vilken kostnad.
Vägverkets sektorsarbete kommer under perioden 2010-2019 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 arbetsfordon

•	Internationell samverkan.
Transporteffektiva samhällen innebär en samhällsstruktur som möjliggör
en god tillgänglighet med ett minimum av miljöbelastning och utsläpp av
klimatgaser.
Delprojektet lyfter fram hastigheterna som en faktor med stor påverkan på
koldioxidutsläppen och betydelsen av att stödja och påverka andra systemutformare.
Internationell samverkan är viktig. Inom fordonsområdet avser Vägverket
att verka för att det tas fram en metod för test av bränsleförbrukning hos
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tunga fordon. Och även aktivt bidra för att reducera emissioner av luftföroreningar och buller från fordon och däck.
En stor potential att mildra negativa miljökonsekvenser finns i att stödja
och bistå kommuner och näringsliv.
Delprojekt Drift och underhåll
Delprojektet har utifrån befintlig kunskap uppskattat kostnaden för kommande behov för drift och underhåll. Bedömningen av kostnaden bygger
på historisk utveckling och uppskattning av faktorer som påverkar den
framtida kostnaden.
På miljöområdet har delprojektet uppmärksammat kommande kostnader
för ny bullerdämpande beläggning, ökade dagvattenavgifter och skötselmetoder som främjar biologisk mångfald utmed diken och slänter. Drift
och underhåll kommer därutöver att arbeta med att ytterligare mildra de
negativa miljöeffekterna från arbetsmaskiner, saltanvändning och hantering av tjärhaltiga beläggningsmassor.
Drift och underhåll kommer därutöver att möta krav på åtgärder för minskat damm.
Satsningen inom utmaningen ”Effektiv väghållning”, enligt Vägverkets
strategisk plan, innebär att energieffektivisering kommer att bli aktuell
för drifts- och underhållsarbeten.
Delprojekt Beräkningsförutsättningar och analys
I delprojektet Beräkningsförutsättningar och analys har överslagsberäkningar av nettonuvärdeskvoter genomförts för fyra av regeringens angivna
nivåer. I dessa ingår regionala och nationella objekt. Objekt kan vara ny
väg, ombyggnad av väg och mötesseparering. Inga systemeffekter ingår i
dessa beräkningar eftersom de utgörs av objektskalkyler.
Principen för vilka vägprojekt som tagits med i de olika nivåerna har varit
att det projekt med högst nettonuvärdeskvot tas med först, sedan det med
nästbäst osv. upp till de beloppsgränser regeringen ger i sitt direktiv.
Därutöver har exempel på vissa enskilda åtgärdstyper och effekter schablonberäknats. Åtgärdstyper har varit trimningsåtgärder, cykelåtgärder,
mitträfflor och kollektivtrafik. En effekt har varit restidsosäkerhet.
En prognos som inte beaktar Vägverkets åtgärder, har tagits fram för
utsläpp av koldioxid. Den pekar på en svag minskning mellan år 2010 och
2019. Prognosen för år 2010 ligger dock över nivån för år 1990.
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INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE
Vägverket har gjort en jämförelse av vilka resurser som avsätts för vägar i
några länder i vår del av Europa under senare år. Jämförelserna är svåra
att göra eftersom väghållningsansvar, och därmed finansiering varierar
från land till land. Några exempel:
Danmark
Staten och amterna var 2006 väghållare för 11 300 kilometer väg vilket
motsvarar ca 15 procent av det allmänna vägnätet. På detta vägnät var
kostnaderna för drift och underhåll ca 0,9 mdr sek och för investeringar
ca 1,3 mdr sek. Totalt motsvarar detta ca 0,2 mkr per kilometer och 1,4
promille av BNP. Utgifterna för hela det allmänna vägnätet (72 000 km)
uppskattas till 13,3 mdr sek eller 8,3 promille av BNP. Kostnader för Stora
Bältsbron är inte inkluderade.
Finland
Staten är väghållare för 78 000 kilometer väg vilket motsvarar 75 procent
av det allmänna vägnätet. På detta vägnät är kostnaderna för drift och
underhåll ca 4,5 mdr sek/år och för investeringar ca 2,4 mdr sek/år. Totalt
motsvarar detta ca 0,09 mkr per kilometer och 4,8 promille av BNP.
Holland
Staten finansierar 3 100 kilometer väg vilket motsvarar 2,5 procent av det
allmänna vägnätet (nationellt, regionalt och kommunalt). På detta vägnät
var kostnaderna för drift och underhåll ca 6,7 mdr sek och för investeringar ca 7,4 mdr sek. Totalt motsvarar detta ca 4,5 mkr per kilometer och 3,0
promille av BNP.
Norge
Staten och fylkena är väghållare för 54 300 kilometer väg vilket motsvarar
59 procent av det allmänna vägnätet. På detta vägnät var kostnaderna för
drift och underhåll ca 4,8 mdr sek och för investeringar ca 6,9 mdr sek.
Totalt motsvarar detta ca 0,22 mkr per kilometer och 6,3 promille av BNP. I
ovanstående ingår inte kostnader för OPS-projekten och inte heller kostnader för det kommunala vägnätet (38 000 km).
Tyskland
Staten finansierar 53 200 kilometer väg vilket motsvarar 23 procent av det
allmänna vägnätet (nationellt, regionalt och kommunalt). På detta vägnät
var kostnaderna för drift och underhåll ca 22 mdr sek och för investeringar ca 28 mdr sek. Totalt motsvarar detta ca 0,9 mkr per kilometer och 2,5
promille av BNP.
Sverige
Vägverket är väghållare för 98 000 kilometer väg vilket motsvarar ca 71
procent av det allmänna vägnätet. För detta vägnät är anslaget 2007 för
drift och underhåll 7,3 mdr sek och för investeringar 8 mdr sek, varav närmare 25 procent utgör lån hos Riksgälden. Totalt motsvarar detta ca 0,16
mkr per kilometer och 4,2 promille av BNP. Utgifterna för hela det allmänna vägnätet (138 000 km) har uppskattats till 22,8 mdr sek eller 6,3
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Danmark	Finland	Holland	Norge	Tyskland

Sverige

Statligt av allmänt	15 %
vägnät

75 %	2,5 %

59 %	23 %

71 %

Statlig kost. av BNP	1,4 ‰

4,8 ‰

3,0 ‰

6,3 ‰	2,5 ‰

4,2 ‰

Årlig kost. per km

0,09 mkr

4,5 mkr

0,22 mkr 0,9 mkr

0,16 mkr

0,2 mkr
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