
Kapacitetssituationen och
möjligheter att effektivisera 
inom befintligt vägnät 2012-25

Underlagsrapport



Titel: Kapacitetssituationen och möjligheter att effektivisera inom befintligt vägnät 2012-25
Publikationsnummer: 2012:109
ISBN: 978-91-7467-307-4
Utgivningsdatum: 2012-04-27
Utgivare: Trafikverket
Kontaktperson: Hamid Zarghampour 
Produktion: Trafikverket
Tryck: Trafikverket
Distributör: Trafikverket



2 

1 Sammanfattning 
För att vägnätet ska kunna upprätthålla sin prestanda och fungera tillförlitligt måste 
underhåll och reinvesteringar ske fortlöpande och i tillräcklig omfattning. Förändring 
av det tekniska tillståndet på vägar orsakas framförallt av slitage från trafikintensitet 
och klimat. Tunga transporter står för den största delen av vägkroppens nedbrytning 
(bestående deformationer) medan personbilar står för den största delen av 
beläggningsslitaget. Dessutom är graden av nedbrytning av vägkonstruktionen en 
funktion av klimat t.ex. förekomst av vatten och frekvensen av frys-tö-cykler under 
tjällossningsperioder. På grund av variationer i dessa olika komponenter varierar 
också behoven av underhållsinsatser för olika delar av vägnätet. 

Det tekniska tillståndet på det statliga vägnätet är överlag gott. Genomförda analyser 
av tillgänglig tillståndsdata visar att mer än 90 % av det statliga vägnätet har ett bra 
tillstånd. Resterande vägnät har ett sämre tillstånd och kräver kostsamma underhålls- 
och reinvesteringsinsatser för att uppnå en långsiktigt hållbar tillståndsnivå.   

Kapacitetsbrister återfinns både inom storstad och på landsbygd. I större städer 
uppstår kapacitetsbristerna framförallt under rusningstrafik till följd av ojämn 
timtrafik under dygnet, vilket påverkar arbetspendling och citylogistik. De 
samhällsekonomiska kostnaderna på grund av trängsel och förseningar i de tre 
storstadsregionerna uppskattas till 11,51

Vägnätet är dock inte lika känsligt för störningar som järnvägsnätet. Bilar kan ta sig 
fram på vägarna även om det periodvis förekommer måttliga hjulspår eller mindre 
skador och ojämnheter. Detta skapar både optimerings- och prioriteringsmöjligheter 
för val av och tidpunkt för underhålls- och reinvesteringsinsatser. Ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv bör vägarna åtgärdas när trafikantkostnaden 
överstiger underhålls- eller reinvesteringskostnaden på grund av störningar utifrån ett 
livscykelperspektiv. Detta förutsätter goda kunskaper om väganläggningarnas tillstånd, 
tillståndsförändring över tid, samt hur tillståndet påverkar trafikanterna.  

 miljarder per år.  Kapacitetsbrist på 
landsbygden uppträder främst som bristande bärighet på vissa delar av de utpekade 
näringslivsvägarna t.ex. vägar för malm- och skogstransporter. Konsekvenserna för 
medborgare och näringslivet är förluster uttryckt i stigande restid- och 
fordonskostnader (slitage, bränsleförbrukning, mm). Under de senaste tre åren har 
störningarna i trafiken ökat med stora samhällsekonomiska förluster som följd. 
Förseningarna ökade mellan 2009 och 2011 med ca. 50% och orsakades framförallt av 
svåra vinterförhållanden.  

Denna rapport fokuserar på att dels identifiera möjligheter för effektiviseringar av 
vägnätet, dels identifiera kapacitetshöjande åtgärder med stor samhällsekonomisk 
nytta. De områden som har analyserats inom ramen för projektet är drifts-, 
underhålls-, reinvesterings-, bärighets-, trimnings- samt process- och 
informationsåtgärder. Effektbeskrivningar för olika åtgärder har beräknats för 
områden där det har funnits etablerade effektsamband och uppskattats för de 
områden där samband saknats.   

Med utgångspunkt från planeringsförutsättningarna i den nationella planen (NPT) har 
tre olika åtgärdskostnadsnivåer definierats. Uppskattade kostnader och 
samhällsekonomiska nyttor för respektive nivå under analysperioden 2012-21 är 
                                                        

1 Rapport från Trafikanalys 2011-3 (regeringsuppdrag) ”Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys”. 
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sammanfattade i Tabell 1. För perioden 2022-25 har ett budgetbehov för drift, 
underhåll och reinvesteringar uppskattats till miljarder kronor.  

Tabell 1: Uppskattade kostnader och nyttor för perioden 2012-2021 
Nivå Beskrivning Kostnad2 Nytta 

(mrd kr) 
3

1 

 
(mrd kr) 

Jämförelsealternativ. Tillämpning av 
fördelningsprinciper för medel till olika vägar i 
syfte att uppnå definierade leveranskvalité 

108,5* (n/a) 

2 Omprioritering i NPT. Omprioritering av 
åtgärder med fokus på kapacitets- och 
effektivitetshöjande åtgärder  

108,5* +19,0 

3 Utökade ramar utöver NPT. Maximering av 
samhällsnyttan till lägsta samhällskostnad  

124,4** +26,4 

varav kostnader för kapacitetshöjande trimningsåtgärder är uppskattad till: *5,2 
och **8,3 miljarder  

■ Nivå 1: Genomförande av planerade åtgärder i enlighet med NPT. Syfte är att 
uppnå definierad leveranskvalitet för olika vägtyper genom att följa etablerade 
fördelningsprinciper av medel. Denna nivå är jämförelsealternativet för både 
beräknade kostnader och uppskattade effekter. De uppskattade nyttorna i nivå 2 
och 3 jämförs således mot detta alternativ.   

■ Nivå 2: Omprioritering av åtgärder inom ramen för NPT. Omprioriteringar 
fokuseras på kapacitets- och effektivitetshöjande åtgärder där störst 
samhällsekonomisk nytta skapas. Detta innebär en fokusering på åtgärder i 
storstadsregionerna och det högtrafikerade vägnätet. Som framgår av Tabell 1 
finns det möjligheter för omprioritering inom ramen för NPT (nivå 2) i syfte att 
generera ytterligare cirka 19 miljarder kronor i samhällsekonomisk vinst under 
analysperioden. Fokus i alternativ 2 ligger på kapacitets och effektivitetshöjande 
åtgärder där högst samhällsnytta kan uppnås. Detta inkluderar:  

– Optimerade åtgärder utifrån ett LCC perspektiv framförallt kring 
störningskänsliga sträckor (inom samt till storstäder) 

– Riktade bärighets- och beläggningsåtgärder för pendlingsstråk till 
storstadsregioner, stråk till och från utpekade flygplatser och hamnar, samt 
delar av de utpekade näringslivsvägarna.  

Omprioritering enligt nivå 2 innebär att ett uppdämt behov skapas på främst det 
lågtrafikerade vägnätet under analysperioden. En återhämtning av det 
uppdämda behovet efter analysperiodens slut är förknippad med förhöjd 
åtgärdskostnad. Enbart nyttor uttryckt i restids- och fordonskostnader kan inte 
motivera åtgärdskostnaderna för det lågtrafikerade vägnätet trots förväntade 
höga tal för trafiktillväxten. För att motivera de höga åtgärdskostnaderna för 
upprustning av det lågtrafikerade vägnätet bör traditionella nyttoberäkningar 
kompletteras med modeller för uppskattning/ beräkning av andra 

                                                        

2 Uppskattade kostnader för drift-, underhålls-, reinvesterings-, bärighets- och trimningsåtgärder  
3 Nytta uttryckt i minskade trafikantkostnader i form av restids- och fordonskostnader (slitage, bränsle, mm) 
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samhällsnyttor, såsom sysselsättningsgrad till följd av besöksnäringens tillväxt 
på landsbygden, industrietablering och varuvärde som transporteras.  

■ Nivå 3: Uppnå definierade leveranskvalitén för olika vägar enligt NPT till lägsta 
samhällskostnad och störst samhällsekonomisk nytta utan beaktande av ramen 
för NPT. I nivå 3 eftersträvas att optimera åtgärder för hela vägnätet till lägsta 
samhällskostnad och störst samhällsekonomisk nytta. Optimeringen har skett 
genom LCC- kalkyler. Kostnadsskillnaden på 16 miljarder kronor mot 
alternativen 1 och 2 består i: 

– Ytterligare identifierade kapacitetshöjande trimningsåtgärder för cirka 3 
miljarder kronor  

– Uppnå ambitionerna med leveranskvalitet i NPT, samt säkra finansiering av 
dagens kända och identifierade behov av bärighetssatsningar om cirka 13 
miljarder kronor på mötesseparerade vägar och för gruvnäringen. 

Trafikverkets bedömning är att behoven för kapacitetshöjande trimningsåtgärder är 
bestående. Kontinuerlig trimning av vägnätet kommer att vara avgörande för effektivt 
utnyttjande av vägnätet, framförallt i storstadsregionerna. Exempel på 
trimningsåtgärder är införande av reversibla körfält, användning av vägrenar som 
extra körfält, och flödesbaserade signalsystem. Dessa åtgärder karakteriseras av höga 
samhällsekonomiska nyttor till låg samhällskostnad. De genomsnittliga årliga behoven 
för kapacitetshöjande trimningsåtgärder i framförallt storstadsregioner varierar 
mellan 0,7-0,9 miljarder kronor.  

Utöver trimningsåtgärder kan process- och informationsåtgärder bidra positivt till 
både kapacitet och kvalitet. Flera nationella insatser med process- och 
informationsåtgärder pågår inom Trafikverket. Dessa täcker in åtgärder som 
exempelvis incident management, förbättrad dimensionering av vägassistans och 
bättre tillgång till information om störningar. Effekterna av dessa åtgärder kommer 
generellt sett snabbare än effekterna från infrastrukturåtgärder, varför fortsatt fokus 
på process- och informationsåtgärder bör prioriteras. 

Trafikverket håller på att se över processen för det långsiktiga arbetet med underhåll 
och reinvesteringar. En längre planeringshorisont ger en mer långsiktig syn på 
underhållet. Detta kommer att göra det möjligt att på ett mer effektivt sätt prioritera 
åtgärder utifrån ett säkerhets-, kostnads-, miljö- och samhällsekonomisktperspektiv. 
Dessutom finns det en möjlighet för Trafikverket att intensifiera sitt samarbete med 
andra samhällsaktörer och myndigheter för att kontinuerligt utvärdera 
trafikslagsövergripande lösningar samt reducera existerande flaskhalsar. 
Sammantaget skulle dessa åtgärder bidra till att avsevärt förbättra möjligheterna till 
god transportkvalitet på vägnätet. 
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2 Introduktion 
Syftet med detta dokument är att ge ett beslutsunderlag för kapacitets- och 
effektiviseringsåtgärder i det befintliga vägnätet. Behov av medel till drift-, underhålls-, 
reinvesterings-, trimnings-, process- och informationsåtgärder har analyserats för åren 
2012-25 på nationell och delvis på regional nivå. Samhällsekonomiska vinster och 
miljöeffekter till följd av åtgärderna är har också betraktats. Dokumentet är uppdelat i 
avsnitt enligt följande 

■ Situationen på vägnätet idag  

■ Anläggningsåtgärder 

■ Process- och informationsåtgärder 

■ Behovs- och gapanalys 

■ Effektbedömning 

■ Genomförande 

2.1 FÖRVÄNTNINGAR PÅ VÄGNÄTET 
Ett väl fungerande vägnät ska tillgodose behoven av effektiva vägtransporter för 
näringsliv och privatpersoner. Ett sådant vägnät kännetecknas av frånvaro av 
kapacitetsbrister vilket leder till en robust och tillförlitlig väg. I denna rapport 
behandlas dagens situation och brister i vägsystemet utifrån:  

a) Kapacitetsbrister: Körfält och korsningar där kapacitetsbelastningen är större än 
80 % under en rusningstimme anses ha kapacitetsbrister. Hög kapacitetsbelastning 
uppstår oftast vid korsningar, trafikplatser samt vid av- och påfarter. 

b) Effektivitetsbrister: Avhjälpande av effektivitetsbrister minskar kapacitetsbrister. 
Effektivitetsbrister kan vara såväl av infrastrukturell som av annan art t.ex. process.   

I detta delprojekt behandlas även bärighetsbrister vilka är relevanta framförallt för 
godstrafiken.  

2.2 SYFTEN MED OLIKA ÅTGÄRDER 
Trafiken i vägnätet drabbas med jämna mellanrum av olika störningar på grund av 
olyckor, snöfall etc., vilket begränsar kapaciteten och försämrar framkomligheten. 
Även om sårbarheten i vägnätet successivt kan minskas genom olika åtgärder är det 
omöjligt att helt undvika oplanerade störningar. Då störningar uppstår är det därför 
viktigt att snabbt och systematiskt avhjälpa dem. Vidare bör effekterna av störningar 
minimeras genom lättillgänglig och tillförlitlig information. Man kan beskriva det 
som fyra olika sätt för att minska den negativa effekten av störningar: 

■ Förebygga uppkomst av störningar. För att förebygga uppkomst av störningar 
måste vägnätet underhållas med jämna intervaller. Detta kräver dels 
underhållsplanering utifrån ett LCC perspektiv, dels ekonomisk optimering där 
kostnader för trafikstörningar beaktas i nyttokostnadskalkylen.     

■ Minska effekten av störningar genom avhjälpande åtgärder. Då en störning 
uppstår sätts avhjälpande in i syfte att snabbt lösa trafikproblem och därmed 
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minska effekten av oförutsedda händelser. Ett exempel på dessa åtgärder är krav 
på effektiva och rimliga beredskapsplaner hos entreprenörer. Beredskapsplaner 
innebär att omledning kan ske snabbt och att personal/utryckningsfordon är på 
plats snabbare.   

■ Förbättra hanteringen av redan uppkomna störningar. För att förbättra 
hanteringen av redan uppkomna störningar bör bland annat 
informationsåtgärder genomföras, t.ex. förbättrad information från 
ledningscentraler till förare och mellan fordon och infrastruktur.  

■ Utföra kapacitetshöjande åtgärder i befintligt vägnät. Känsligheten för 
störningar kan också minskas genom att den grundläggande kapaciteten ökas. 
Framförallt bör trimningsåtgärder som ökar genomströmningen i 
storstadsregioner och bärighetsåtgärder för basindustrin prioriteras. 

2.3 KATEGORIER AV ÅTGÄRDER  
Konkret finns det tre kategorier av åtgärder som kan genomföras för att uppnå högre 
kapacitet och färre störningar: anläggningsåtgärder (drift, underhåll, reinvesteringar, 
trimningar), processåtgärder och informationsåtgärder. De allra flesta av åtgärderna 
inom ramen för drift, underhåll- och reinvestering är karakteristiska för steg 2 och 3 i 
fyrstegsprincipen.  

■ Anläggningsåtgärder är åtgärder som direkt påverkar den fysiska anläggningen, 
t.ex. byte av vägbeläggning, underhåll av broar eller införande av reversibla 
körfält. Åtgärder inom anläggningen kan delas upp i två delar:  

– Drift-, underhålls- och reinvesteringsåtgärder som direkt påverkar 
anläggningens fysiska tillstånd. Anläggningen kan förenklat delas in i ett antal 
teknikslag där belagd väg, broar och vägutrustning är några exempel. Drift och 
underhåll säkerställer vägnätets grundkapacitet och hållbarhet vilket 
förebygger störningar. Reinvesteringar är större förebyggnade 
underhållsåtgärder som genomförs i syfte att återställa en anläggning till 
ursprungligt tillstånd. Reinvesteringar behövs oftare för delar av anläggningar 
där teknikutvecklingen är snabb, t.ex. vid installation av ITS-utrustning. 

– Trimningsåtgärder är mindre investeringar i anläggningen som kan bidra till 
stora effekter. Trimningsåtgärder kännetecknas av relativ låga kostnader till 
stor samhällsekonomisk nytta. Dessa åtgärder kan vara permanenta lösningar 
till kapacitetsproblem eller tillfälliga sådana i väntan på större investeringar. 
Exempel på trimningsåtgärder är reversibla körfält, användning av vägrenar 
som ytterligare körfält, prioriterade körfält för kollektivtrafik, breddning av 
vägen, m.m.  

■ Processåtgärder i detta projekt syftar till åtgärder som förbättrar bland andra 
samarbete med entreprenadföretag, hantering av såväl planerade som oplanerade 
störningar samt skötseln av vägnätet med minska möjliga negativa effekter för 
framkompligheten. Då processåtgärder till stor del är effektivisering inom 
befintligt system innebär de ofta en lägre kostnad och kortare ledtid för 
genomförande än anläggningsrelaterade åtgärder. 

■ Informationsåtgärder syftar till att förbättra kommunikationen internt inom 
Trafikverket och externt mellan Trafikledningscentraler och användarna, samt 
mellan fordon och infrastruktur. Sådana åtgärder kan bland annat minska 
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effekter av störningar eller köer genom att se till att omledning av trafik sker 
snabbt och effektivt. 

2.4 AMBITIONSNIVÅER FÖR FUNKTIONALITET I VÄGNÄTET 
Det är varken ekonomiskt möjligt eller i praktiken nödvändigt att tillhandahålla högsta 
möjliga standard på alla typer av vägar. Leveranskvalitet kopplat till vägstandard var 
något som diskuterades i samband med framtagandet av den senaste nationella planen. 
Vid detta arbete togs behovsanpassning av drift-, underhålls- och 
reinvesteringsinsatser upp som en viktig fråga. Denna rapport bygger vidare på den 
Nationella planen (NPT) och diskuterar tre ambitionsnivåer enligt följande: 

■ Nivå 1: förutsätter genomförande av planerade åtgärder i enlighet med NPT. 
Syfte är att uppnå definierade leveranskvalitén för olika vägtyper genom att följa 
etablerade fördelningsprinciper av medel till underhålls- och 
reinvesteringsåtgärder för olika vägar. Detta är Jämförelsealternativet (JA) för 
både beräknade kostnader och uppskattade effekter. De uppskattade nyttorna i 
nivå 2 och 3 jämförs mot detta alternativ.   

■ Nivå 2: avser omprioriteringar av åtgärder inom ramen för NPT. 
Omprioriteringar fokuserar på kapacitets- och effektivitetshöjande åtgärder och 
prioriterar åtgärder med störst samhällsekonomisk vinst 

■ Nivå 3: syftar till är att uppnå definierade leveranskvalitén för olika vägtyper 
enligt NPT med lägsta samhällskostnad till störst samhällsekonomisk nytta.   

BILD 1 
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2.5 METOD FÖR IDENTIFIERING AV KOSTNADSBEHOV FÖR 
ÅTGÄRDER I BEFINTLIGT SYSTEM 
För att säkerställa effektivt underhålls- och reinvesteringsarbete krävs långsiktiga 
planer för åtgärdsutförande och dess kostnader. I sektion 2.5.1 beskrivs metoden som 
har använts för att uppskatta kostnadsbehovet 2012-25. Detta behov är beräknat med 
utgångspunkt att uppnå största möjliga samhällsekonomiska effekt utifrån existerande 
leveranskvalitetsnivå, och tar därför inte hänsyn till befintliga kostnadsramar. 

2.5.1 Metod för drift-, underhålls- och reinvesteringsåtgärder 
En bedömning har gjorts för behovet av drift-, underhålls- och reinvesteringsåtgärder 
för perioden 2012-25. Utgångspunkt för bedömning har varit att uppnå lägsta möjliga 
livscykelkostnad och högsta möjliga samhällsekonomiska effekt (givet existerande 
leveranskvalitetsnivå). Metoden har anpassats efter respektive teknikslag.  

Belagd väg inklusive bärighetsåtgärder:  

Åtgärds- och kostnadsbehovet för belagd väg är beräknat genom en simulering av det 
svenska vägbeståndet utfört i simuleringsverktyget HDM 4. Nedan beskrivs stegen för 
simuleringen: 

■ Klassificering av vägar i vägtyper. Vägarna har klassificerats i representativa 
vägtyper efter olika funktionsparametrar som exempelvis trafikvolym 
(uppskattad genom årsdygnstrafik, ÅDT), väggeometri, typ av konstruktion och 
huruvida vägen är i storstads- eller landsbygdsmiljö. 

■ Klassificering av vägtyper i tillståndsklasser. De representativa vägtyperna delas 
in i tre tillståndsklasser (bra, acceptabel, dålig). Tillståndsklasserna har bestämts 
utifrån Trafikverkets underhållsstandarder för olika vägtyper där ingående 
tillståndsparameter är spårdjup, ojämnheter i längdled (IRI, m/km), kanthäng 
(m/km), och textur.  

■ Uppskattning av nedbrytningstakt per vägtyp. Beroende på tillståndsklass och 
övergripande vägtyp uppskattas hur fort vägarna bryts ner och därmed vilken 
nivå av drift-, underhålls- och reinvesteringsåtgärder som krävs för att bibehålla 
beslutad underhållstandard.  

■ Utformning av åtgärdspaket för att bevara tillstånd. Utifrån behov utformas 
åtgärdspaket som syftar till att bevara vägens funktion på lång och kort sikt. 
Åtgärdspaketen innehåller tre typer av åtgärder: avhjälpande underhåll (mindre 
åtgärder t.ex. spricklagning, dikesrensning), förebyggande underhåll 
(beläggningsåtgärder som utförs efter förutbestämda tidsintervall eller enligt 
förutbestämda kriterier) och rekonstruktion (hel eller delvis rekonstruktion och 
anpassning av konstruktionen till dagens såväl som framtida trafikintensitet). 
Detta kan exempelvis ske genom större förstärkning av vägkroppen eller 
omfattande beläggningsåtgärd för att återställa vägen till ursprunglig funktion.  

■ Utformning av åtgärdsstrategier utifrån åtgärdspaket. Åtgärdspaketen formar 
åtgärdsstrategier som syftar till att prioritera åtgärderna (se bild 2). Först 
prioriteras dåliga vägar så att de ”lyfts” till ett bra tekniskt tillstånd. Därefter 
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prioriteras vägar i acceptabelt tillstånd och hindras från att förfalla till dåligt 
tekniskt tillstånd. Sist i prioriteringsordningen är de åtgärder som syftar till att 
lyfta acceptabla vägar till ett bra tillstånd.  

BILD 2 

Åtgärdsstrategi för åtgärdsinsatser under analysperioden

1 Fördelning mellan bra, acceptabel, dålig utifrån rådande standard

KONCEPTUELL

ACCEPTABEL

1) Vägar med dåligt 
tillstånd åtgärdas

2) Acceptabla vägar 
hindras från att förfalla 
till ”dåligt” tillstånd

3) Acceptabla vägar 
justeras till ”bra”
tekniskt tillstånd under 
perioden

1

3

ACCEPTABELBRA DÅLIG

2

Effektiva förebyggande underhållsinsatser för att
hålla vägen i bra tillstånd är t.ex. försegling,
avvattning och dränering 

 
 

■ Uppskattning av kostnadsbehov på nationell nivå. Kostnaden för de olika 
åtgärdspaketen summeras ihop till det totala kostnadsbehovet. 

■ Uppskattning av kostnadsbehov på regional nivå. En fördelning av kostnaderna 
till respektive region görs utifrån hur stor del av respektive vägtyp med 
underordnad tillståndsklass som finns i varje region.  

 

Åtgärds- och kostnadsbehovet för broar är uppskattat genom objektsanalys och 
simuleringar och förutsätter att alla broar ska hålla byggd funktionalitet, t.ex. vad 
gäller bärighet. Beroende på vilken typ av bro som ska underhållas har olika metoder 
använts.  

Bro 

■ Normalstora broar. Tillståndsstyrda åtgärder för normalstora broar som har 
underhållsbehov i perioden 2012-14 planeras på objektnivå under inspektioner 
och finns i den befintliga verksamhetsplanen. För perioden 2015-25 har 
underhållsbehovet simulerats genom analys av det nuvarande tekniska tillståndet 
och livscykelkostnad. 
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■ Stora/strategiskt komplexa broar. I kategorin stora/strategiskt komplexa broar 
ingår t.ex. Ölandsbron och Essingeleden. Underhålls- och reinvesteringsbehov för 
perioden 2012-25 har identifierats av broförvaltare genom inspektion av det 
nuvarande funktionella och tekniska tillståndet. 

Övriga kostnadsposter för broar är uppskattade utifrån befintliga verksamhetsplaner 
i kombination med intervjuer av broansvariga i de olika regionerna. Till dessa 
kostnadsposter hör tidsstyrt underhåll av broar (t.ex. högtrycksspolning) och 
processåtgärder (t.ex. tillståndsmätningar, kravspecificering och planering av 
åtgärdsgenomförande). 

 

Installationer 

Kostnader för drift och underhåll av, samt reinvesteringar i, installationer har 
uppskattats under perioden 2012-25. Dessa uppskattningar ger en indikation på behov 
och ska inte ses som exakta. Analysen har gjorts i följande steg: 

■ Utgångspunkt i uppskattningen har varit budgetförslaget för år 2011 och 2012 för 
att kunna korrigera för årlig variation.  

■ Intervjuer med relevanta projektledare och chefer inom Trafikverket har gett en 
bas för att förstå förändringar i underhåll- och reinvesteringskostnader under 
2012-25.  

 

Andra drift-, underhålls- och reinvesteringsåtgärder  

Kategorierna för övriga drift-, underhålls- och reinvesteringsåtgärder under perioden 
2012-25 har uppskattats i tre steg: 

■ Identifikation av kostnadsdrivare per kategori och den förväntade utvecklingen 
av dessa drivare. Exempelvis är behovet att nyinvestera i färjor en 
kostnadsdrivare i kategorin färjeled och eventuella trender att sätta upp fler 
räcken en drivare för kategorin trafikutrustning.  

■ Förståelse av nuvarande tillståndsstruktur (t.ex. identifiering av eventuella 
uppdämda behov). 

■ Justering för drift-, underhålls- och reinvesteringskostnader av eventuella nya 
investeringar  

Detaljerade antaganden för varje kostnadspunkt finns beskrivna i sektion 4.1.4. 

2.5.3. Metod för trimningsåtgärder 
Kostnaderna för trimningsåtgärder under perioden 2012-25 har uppskattats i två steg: 

■ Kostnader för kapacitetshöjande trimningsåtgärder för åren 2012-21 har 
identifierats baserat på de regionala förslag som låg till grund för nationella 
planen 2010. I tillägg har åtgärder utöver planen identifierats av interna experter 
i Trafikverket 

■ En indikation på kostnadsbehovet för år 2022-25 har tagits fram genom en linjär 
uppräkning av kostnadsbehovet för år 2012-21 
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Som komplement till behovsuppskattningen har listor med åtgärder tagits fram 
baserat på nationell och internationell erfarenhet. Listorna innehåller åtgärdernas 
kapacitetshöjande effekt, möjliga tillämpningsområden samt en uppskattning av hur 
komplext det är att genomföra åtgärderna. 

2.5.4 Metod för process- och informationsåtgärder 
Listan med aktuella process- och informationsåtgärder för perioden 2012-25 har tagits 
fram i tre steg: 

■ Utgångspunkt har tagits i redan identifierade process- och informationsåtgärder 
från tidigare och pågående utredningar, t.ex. effektiviseringsprogrammet PIA. 

■ Dessa åtgärder har kompletterats med nya åtgärder efter intervjuer med 
Trafikverkets representanter för riskbedömning och kortsiktig planering inom 
storstäder 

■ Ytterligare komplettering av listan med nya åtgärder efter internationell 
jämförelse har gjorts 

2.6 METOD FÖR EFFEKTUPPSKATTNING 
Kapacitets- och effektivitetshöjande åtgärder har fyra potentiellt positiva 
samhällseffekter. Restiden kan minska, säkerheten kan öka, miljön kan förbättras och 
åtgärderna kan ha en positiv samhällsekonomisk effekt. Ofta är de olika effekterna 
sammankopplade; minskad restid har t.ex. även en positiv samhällsekonomisk effekt 
då godstransporter tar mindre tid och människor spenderar mindre tid på resor. De 
identifierade åtgärderna bidrar alla med en eller flera av ovan nämnda effekter med 
med olika profil, exempelvis kommer underhåll av broar att skapa en positiv 
samhällsekonomisk effekt men inte påverka restiden nämnvärt (se bild 3). Nedan 
beskrivs metoden för effektuppskattningen av de olika åtgärderna.  
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BILD 3 

Effektuppskattningar inom delprojekt

1 Samlad bedömning genomförs

Drift, underhåll och reinvesteringar

Belagd väg Broar Installationer Vinterdrift

Övriga 
kostnads-
poster

Trimnings-
åtgärder Bärighet

Process och 
information

Restidseffekt 
(reducering av 
restid)

     

Samhälls-
ekonomisk
effekt

  1  1 

Miljöeffekt       





Stor effektpåverkan och 
bedömning genomförs

Marginell effektpåverkan och 
bedömning genomförs inte



1







 
 

2.6.1 Samhällsekonomisk bedömning 
Genomförande av kapacitets- och effektivitetshöjande åtgärder i vägnätet genererar en 
samhällsekonomiskt positiv effekt. Den positiva effekten uppkommer t.ex. genom 
reducerad restid, minskade fordonskostnader och genom att underhåll utförs med rätt 
frekvens för lägsta möjliga livscykelskostnad.  

Redovisade effektbeskrivningar i denna rapport tar sin utgångspunkt i tillgängliga 
effektsamband. I de fall det inte funnits etablerade effektsamband har schabloner 
tillsammans med tidigare erfarenheter använts för att beskriva kostnadsposter och 
deras nytta. 

 

Belagd väg inklusive bärighetsåtgärder 

Belagd väg är en viktig del av det svenska vägnätet och den del där transportsystemets 
olika nyttor är enklast att modellera. Därför har ett simuleringsprogram (HDM 4) 
använts för att uppskatta den samhällsekonomiska effekten. Effektuppskattningen för 
belagd väg tar utgångspunkt i de bärighets-, drift-, underhålls- och 
reinvesteringskostnader som Trafikverket har samt de samhällsekonomiska vinster 
som uppnås genom ett förbättrat vägnät.  

Positiva samhällsekonomiska effekter skapas av att godstransporter kommer fram i tid, 
att restiden minskar för människor som reser i arbetet eller privat samt att 
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fordonsslitaget och bränslekostnaderna minskas som resultat av en välskött 
väganläggning. 

För att motivera en underhålls- eller reinvesteringskostnad krävs att den 
samhällsekonomiska vinsten av att utföra åtgärden är större än åtgärdskostnaden. 
Viktigt för den samhällsekonomiska effektberäkningen är: 

■ Antalet fordon som färdas på vägen och antalet resande per fordon  

■ Fördelningen mellan lastbilar och personbilar  

■ Prissättningen av restid både för privata, och arbetsrelaterade resor 

För att kunna uppskatta den samhällsekonomiska vinsten av minskad restid och 
minskade fordonskostnader har vedertagna samhällsekonomiska värden används.  

 

Bro 

Den samhällsekonomiska effekten av brounderhåll inklusive reinvesteringar är 
beräknad med kravet att alla broar ska hålla samma funktion som vid nybyggnad (till 
exempel vad gäller bärighet). Under denna förutsättning blir den relevanta 
samhällsekonomiska beräkningen en där man optimerar åtgärdstidpunkten för 
brounderhåll. Här har detta gjorts genom en analys i tre steg: 

■ Broinspektioner sker vanligtvis vart 6:e år av broinspektörer med god kännedom 
om broar och deras tillstånd. Under broinspektionen utarbetas vanligen två 
alternativa strategier för underhåll fram, S1 och S2. S1 är den 
samhällsekonomiskt mest effektiva åtgärden och S2 den strategi som måste 
utföras senare om man väljer att inte utföra S1 (S2 är därmed oftast en mer 
omfattande åtgärd då slitaget fortskridit).  

■ Utifrån produktions- och trafikkostnader för strategierna S1 och S2 beräknas 
sedan ”lönsamheten” av att utföra S1 istället för S2 (lönsamhet är definierat som 
kvoten mellan kostnadsskillnaden S2-S1 och produktionskostnaden (Pk) för S1; 
(S2-S1)/Pk).  

■ Utifrån en jämförelse av uppskattat underhållsbehov och gällande plan beräknas 
hur stor andel av S1- respektive S2-strategier som kan genomföras. Utförande av 
S2-strategier är ej samhällsekonomiskt optimalt och således uppstår en 
samhällsekonomisk kostnad när dessa strategier genomförs. Den 
samhällsekonomiska effekten beräknas genom att ta skillnaden i kostnad mellan 
att utföra strategier enligt gällande plan (dvs. några S2-strategier genomförs) och 
uppskattat underhållsbehov (dvs. alla S1-strategier genomförs). 
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Då de identifierade behoven för ”andra kostnadsposter” (vinterdrift, vägutrustning, 
färjeled, sidoområde och sidoanläggning, administration, grusväg och tunnel) täcks av 
nationella planen har ingen särskild effektbedömning gjorts på dessa.  

Andra drift-, underhålls- och reinvesteringskategorier:  

 

Trimningsåtgärder 

Trimningar är åtgärder inom befintligt system som syftar till att öka kapaciteten på 
vägnätet genom att maximera effektiviteten av det befintliga systemet. Dessa åtgärder 
är oftast billiga jämfört med investeringar och genererar stora samhällsekonomiska 
vinster. Exempel på trimningsåtgärder är reversibla körfält, vissa ITS-åtgärder och 
effektivt utnyttjande av vägbanan genom att periodvis eller permanent tillåta trafik på 
vägrenen. För varje åtgärd har en representativ vägsträcka valts ut och effekten 
beräknats. Utifrån detta exempel har en genomsnittlig nyttokvot beräknats (kvoten 
mellan den samhällsekonomiska effekten och kostnaden). Nyttokvoten tar hänsyn till 
eventuell reducerad restid, säkerhetspåverkan samt negativ effekt av ökade utsläpp etc. 
Resultatet har sedan applicerats på alla vägsträckor där åtgärden kan genomföras. 
Effektbedömningen har även rimlighetsbedömts mot tidigare uppskattningar av  
Trafikverkets utredningar samt Movea.  

 

Process- och informationsåtgärder 

Process- och informationsåtgärder avhjälper framförallt existerande störningar och 
påverkar därför i första hand antalet stopptimmar i trafiken. Ett exempel är 
optimering av vägassistans som kan minska stopptiden orsakat av olyckor. Baserat på 
intern expertis har mängden sparade timmar till följd av respektive process- och 
informationsåtgärd uppskattats.  

2.6.2 Bedömning av restidspåverkan 
Framkomligheten på vägnätet begränsas dagligen på grund av störningar såsom 
olyckor, vinterväglag och bilar med motorstopp. I praktiken innebär detta att köer 
bildas och att resan tar längre tid än väntat. Åtgärder och förbättringar i t.ex. 
beredskapen för snöväder och implementering av process- och informationsåtgärder 
kommer att öka framkomligheten och minska restiden. Tre kategorier av åtgärder kan 
minska restiden – bärighets-, drift-, underhålls- och reinvesteringsåtgärder på belagd 
väg, trimningsåtgärder samt process- och informationsåtgärder. Följande metod har 
använts för effektuppskattningen: 

■ Analys av restidspåverkan från bärighets-,  drift- och underhållsåtgärder på 
belagd väg Bättre väglag på belagda vägar kan minska restiden på två sätt: 
hastigheten ökas när väggreppet går från dåligt till bra, och antalet olyckor 
minskar (och därmed stopptiden). Restidspåverkan uppskattas utifrån 
simuleringarna av den totala samhällsnyttan.   

– Årlig tidsvinst från relevanta åtgärder fördelas mellan person- och lastbil.  

– Ett vägt medelvärde om restidsvärde tas fram för person- respektive 
lastbilsflottan beroende på hur fordonen används exempelvis för privat 
och/eller tjänsteresor. 
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– Årlig restidspåverkan härleds från tidsvinsten och de vägda medelvärdena för 
person- respektive lastbil. 

■ Analys av restidspåverkan för trimningsåtgärder 
Trimningsåtgärder har potential att minska restiden på högtrafikerade sträckor, 
speciellt i storstäder under rusningstrafik. Effektbedömningen sker i tre steg: 

– Identifiering av högtrafikerade vägar (ÅDT över 20 000) för vidare analys 

– Uppskattning av förändringen i genomströmningshastighet för gods och/eller 
passagerare efter utförd åtgärd  

– Analys av applicerbar väglängd för åtgärder uppskattar den totala 
förändringen i restid på grund av utförd åtgärd 

■ Analys av restidspåverkan från process- och informationsåtgärder 
Process- och informationsåtgärder kan minska den totala restiden genom 
reduktion av tiden med stopp efter olyckor och andra störningar. Analysen har 
skett i följande steg: 

– Mätning av antalet fordonstimmar (dvs. antalet timmar som fordon totalt står 
stilla under störningar) i trafiken idag 

– Identifikation av möjliga åtgärder samt uppskattning av vilken procentuell 
effekt dessa kan ha på antalet fordonstimmar 

2.6.3 Miljöbedömning 
Genomförande av kapacitets- och effektivitetshöjande åtgärder på vägnätet kan 
påverka miljön både positivt och negativt. Inom ramen för delprojektet har en 
övergripande bedömning gjorts av miljöeffekter genom diskussioner med interna 
experter om hur stor påverkan olika åtgärder medför. Ett vidare arbete genomförs 
inom ramen för kapacitetsutredningens miljöbedömning.   
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3 Situationen på vägnätet idag 

3.1 TRAFIKFLÖDEN PÅ VÄGNÄTET 
Vägnätet är av stor betydelse för en positiv samhällsutveckling. Det säkrar 
näringslivets behov av godstransporter och bidrar till en fungerande vardag för 
landets invånare.  

■ Godstransporter. Säkra och tillförlitliga godstransporter är grundläggande för 
utveckling av industri och exportverksamhet. Cirka 42 % av alla godstransporter 
(uttryckt i tonkilometer) i Sverige sker på vägnätet, vilket kan jämföras med 
sjöfartens 35 % och järnvägens 23 % (se bild 4). 

■ Persontransporter. Säkra och tillförlitliga persontransporter är viktiga för att 
säkerställa att människor på ett effektivt och säkert sätt kan resa både i tjänsten 
och privat. Cirka 89 % av alla persontransporter sett till 
persontransportskilometer sker på väg. Av dessa 89% sker 8 av 9 resor med 
personbil medan resten sker med kollektivtrafik (se bild 4).  

BILD 4 

Trafikslagsfördelning för transporter i Sverige

KÄLLA: Trafikverket, Trafikanalys

Marknadsandel för gods per 
transportslag för godstonkilometer1

Procent; 2010

100

23

35

42

Totalt 

Flyg ~0

Tåg

Sjöfart 

Lastbil 

1 Godstransportarbetet mäts i godstonkilometer – antal fraktade ton som transporteras i ett fordon, multiplicerat med antalet fraktade kilometer

Marknadsandel för persontrafik per 
transportslag för personkilometer2

100

2

9

10

79

Total 

Sjö ~0

Inrikesflyg 

Tåg 

Buss, spårvagn mm.

Personbil 

2 Persontransportarbetet mäts i personkilometer – antal personer som rest multiplicerat med antalet resta kilometer

Godstransporter Persontransporter
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3.1.1 Persontransporter 
En grundläggande samhällsfunktion som Trafikverket tillhandahåller är att 
tillmötesgå individens behov av mobilitet genom säkra, miljövänliga och effektiva 
transporter oavsett transportslag. För att undvika kapacitetsproblem måste balansen 
mellan trafikslag säkerställas och suboptimeringar undvikas. I Sverige sker cirka 13,4 
miljoner personresor per dag fördelade på 48 % arbets-, tjänste- och skoltransporter, 
28 % fritidstransporter, 19 % transporter för service och inköp och 5 % övrigt.   

BILD 5 

Persontransporter i Sverige

KÄLLA: Trafikverket; Trafikanalys

100

5

19

28

48

Totalt 

Annat ärende 

Arbets-,
tjänste- och skolresor

Fritid 

Service och inköp 

Fördelning av resor efter ärende; 100 % =  13 439 0001

1 Information baseras på undersökningen av resvanor som omfattar Sveriges befolkning i åldern 6–84 år och genomfördes med hjälp av 
telefonintervjuer, undersökningen pågick dagligen under ett års tid (oktober 2005–september 2006)

 
 

Fördelningen av passagerartransporter per trafikslag är i stort sett densamma för alla 
Trafikverkets regioner, t.ex. sker flest resor med personbil i alla regioner. Olikheter 
mellan regioner drivs främst av hur utvecklad kollektivtrafiken är.   
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BILD 6 

Persontransporter per region

Personbil

Buss

Övriga

100 % = 13,4 miljoner resor; 2006

KÄLLA: Trafikanalys; Nationella resvanaundersökningen 2005-06

67
19

43 5 Ø 7

Stockholm SydVästÖstNord Mitt

780Antal resor per år
Miljoner resor

Cykel och 
till fots

333236 363130 Ø 33

665 6105
Ø 6

55556156 54
41 Ø 54

2 300 3 097 3 0882 8191 349

 
 

I region Nord sker transporter främst med personbil (56 %) samt cykel och till fots 
(36 %). Övriga specificerade transportslag (spårvagn, buss och tåg) har en mindre del, 
totalt utgör resorna med tåg och buss cirka 5 % av de totala transporterna.  

■ Region Mitt är den region där personbil utgör störst andel av de totala 
transporterna (61 %) jämfört med övriga regioner. Kategorin cykel och till fot står 
för den näst största delen av transporterna (30 %) och övriga specificerade 
transportslag står för cirka 9 % av de totala transporterna.  

■ Region Stockholm är den region där personbil har lägst andel av det totala antalet 
resor (41 %). Stockholm har ett utbyggt system för alternativa färdsätt där buss, 
tunnelbana, spårvagn och tåg utgör 29 % av resandet. I Stockholm har 
kollektivtrafiken en relativ fördel mot bilen både på grund av trängseln 
framförallt i innerstaden samt den införda trängselskatten för bilar. I övrigt står 
kategorin cykel och till fots för den näst största delen av transporterna (31 %). I 
Stockholm och Mälardalen pendlar resenärerna i genomsnitt längre än i andra 
delar av landet. Inom Stockholms län sker pendlingen i första hand radiellt från 
alla håll, medan de stora strömmarna på väg sker längs de stora vägarna (E4, E18, 
E20 och riksvägarna 73 och 222) in mot den kärna som utgörs av de centrala 
delarna av Stockholms stad samt Solna och Sundbyberg. Några andra orter 
utmärker sig med förhållandevis stor inpendling; Kista, Södertälje, Arlanda och 
Flemingsberg/Huddinge. Dessa är vanliga målpunkter även för pendlare från 
Mälardalen.  

■ I region Öst sker transporter vanligtvis med personbil (54 %). Kategorin till cykel 
och till fots står för den näst största delen av transporterna (36 %). Vissa delar av 
region Öst fungerar som upptagningsområde för pendling till Stockholm. Detta 
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bidrar till att Öst är den region, bortsett från storstadsregioner (Stockholm, Väst, 
Syd), som har högst andel resor med buss samt övriga specificerade transportslag 
(11 %).  

■ I region Väst sker flest resor med personbil (55 %). Kategorin till cykel och till 
fots står för den näst största delen av transporterna (32 %). Övriga specificerade 
trafikslag står för 13 % och Väst är därmed den region som är minst beroende av 
personbilsresorna efter Stockholm. Göteborgsregionen står inför införande av 
trängselavgifter (2013) av samma slag som Stockholm införde 2006. Det bör 
minska trängseln för bilister, spårvagnar och bussar, vilka är hårt drabbade i 
regionen, och skapa gynnsamma förutsättningar för kollektivtrafiken i regionen. 

■ I region Syd sker transporter vanligtvis med personbil (55 %). Kategorin till cykel 
och till fots står för den näst största andelen av transporterna (33 %). Övriga 
specificerade transportslag står för cirka 12 % och drivs bland annat av 
kollektivtrafiken i Malmöregionen som har fördubblats sedan 2005. Syd har fått 
förändrade förutsättningar för spårtrafiken i och med öppnandet av Citytunneln 
men trots detta har regionen kapacitetsproblem för spårtrafiken, med 
förseningskostnader som är i paritet med kostnaderna i den betydligt större 
Göteborgsregionen. 

 

3.1.2 Godstransporter 
I takt med att marknaderna har vidgats och den geografiska specialiseringen ökat har 
behovet av att frakta varor långa sträckor ökat. För att svenskt näringsliv ska kunna 
upprätthålla en god konkurrenskraft, skapa god sysselsättning och ekonomisk bärkraft 
krävs ett välutvecklat och kostnadseffektivt logistik- och godstransportsystem.  

I Sverige transporterades 230 miljoner ton gods under 2009 varav 190 miljoner ton 
var avgående godstransporter. För avgående godstransporter står skogsindustrin för 
22 % och gruvindustrin samt övrig tillverkningsindustri för 20 %. Andra viktiga 
varugrupper är t.ex. parti- och provisionshandel (12 %) och livsmedels-, dryckes-, och 
tobaksvaruframställning (5 %).   
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BILD 7 

Värde
SEK miljarder

Avgående godstransporter per bransch från och inom Sverige
2009

KÄLLA: Trafikanalys

Totalt 190

Produktion av jordbruksprodukter 8

Livsmedels-, dryckes- och
tobaksvaruframställning 10

Verkstads- och metallindustri 12

Parti- och provisionshandel 22

Trävaru-, massa-
och pappersindustri 28

Kemisk och grafisk industri 28

Utvinning av mineraler 
och övrig tillverkningsindustri 39

Produktion av skog på rot 43

Vikt
Miljoner ton

1 832

16

175

437

679

156

261

94

14

100%

4%

5%

6%

12%

15%

15%

20%

22%

100%

1%

10%

24%

37%

8%

14%

5%

1%

Andel av totala 
vikt/värdet

 
 

De viktigaste vägarna för godstrafik är E4, E6 och E18, men även på E20 samt 
riksväg 40 och 45 transporteras stora mängder gods. På godssidan skiljer sig 
transporterna signifikant mellan regionerna då olika varor är knutna till specifika 
regioner. Det är viktigt att uppmärksamma att hamnar och kombiterminaler är 
intermodala noder och en förutsättning för ett konkurrenskraftigt transportsystem. 

■ Region Nord.  De vanligaste godstransporterna är malm, skog och mineraler där 
stora fyndigheter finns i områdena runt Kiruna, Malmbergen och Pajala. 
Transporter sker vanligtvis med tåg men transporter sker även delvis på väg. De 
viktigaste noderna är t.ex. hamnarna i Narvik och Luleå. Dessutom är även 
godstransporter med skogsprodukter vanliga då stora sågverk och massabruk 
återfinns i regionen.  

■ Region Mitt. De vanligaste godstransporterna är virke, stål, papper och 
pappersmassa. Det finns ett antal viktiga noder, t.ex. hamnen i Gävle med sin 
växande containerverksamhet, och en nationellt strategisk industri- och 
energihamn (exempelvis flygbränsle till Arlanda) som ökar intermodalitet. 

■ Region Stockholm. De vanligaste godstransporterna är elektronik- och 
teleprodukter, livsmedel och läkemedel. Transporterna av nämnda produkter, 
och i synnerhet läkemedel, ställer stora krav på såväl transportkvalitet som 
tillgång till ett tillförlitligt transportsystem.   

■ Region Syd. De vanligaste godstransporterna är tillverkade produkter, livsmedel, 
metallprodukter och pappersmassa.  

■ Region Väst. De vanligaste godstransporterna är högvärdigt gods i form av 
verkstadsprodukter.  
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■ Region Öst. De vanligaste godstransporterna är stål och metallförädlade 
produkter.  

I framtiden förväntas tillverkningsindustrin öka sin produktion. I synnerhet väntas 
detta ske inom elektronik-, tele-, instrument-, läkemedels- och metallindustrin. Den 
kraftigaste tillväxten av transporterad godsmängd de närmsta decennierna förväntas 
komma från kemikalier, högvärdiga produkter och förädlade stålprodukter. Som följd 
kommer kraven på transportkvalitet och tillförlitlighet i transportsystemet öka.  
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3.2 Kapacitetssituationen på vägnätet 
Kapaciteten på Sveriges vägnät är överlag god. I större städer återfinns 
kapacitetsbrister framförallt under rusningstrafik och på landsbygden begränsas 
kapaciteten av bristande bärighet på viktiga godsleder. Den drivande faktorn bakom 
kapacitetsbrister i storstäder är framförallt trafikintensiteten i Stockholm, Göteborg 
och Malmö där årsdygnstrafiken (ÅDT) på vissa sträckor når över    70 000 (se bild 8)   

BILD 8 

Årsdygnstrafik i Sverige

KÄLLA: Lantmäteriet; Trafikverket  
 

Ett exempel på en led med stora kapacitetsbrister är sträckan Bredäng-Kista på E4 i 
norrgående riktning (se bild 9). På denna sträcka har en ökad kötid uppskattats till 
cirka 9 miljoner kronor i per dag tillkommit mellan åren 2006-11. Liknande fenomen 
förekommer även på andra högtrafikerade sträckor i och runt storstäder. 
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BILD 9 

Exempel Stockholm: Kapacitetsbrister under rusningstrafik

Tid för sträckan Bredäng-Kista (24km), E4 norrgående
Minuter

Årsdygnstrafik
i Stockholm 

1 Tid över 22 minuter klassas som rusningstrafik

KÄLLA: Trafikverket (DN); teamanalys
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Exemplet illustrerar hur trafiksituationen
har förvärrats i Stockholm 2006-11
p.g.a kapacitetsproblem 

Ökning i tid motsvarar cirka 9 miljoner i 
samhällsekonomisk kostnad per dag för 
den ökade tiden

 
 

3.3 Störningar på vägnätet  
Kapacitetsbrister bidrar till olyckor vilket resulterar i störningar i form av begränsad 
framkomlighet, och i vissa fall totalstopp på vägarna. Störningen mäts i antal timmar 
som fordon är stillastående i trafiken till följd av planerade eller oplanerade störningar 
och definieras som fordonstimmar eller stopptimmar.  
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BILD 10 

Nedbrytning av stopptimmar per orsak
Tusen fordonstimmar

Total 2 437

Övrigt 151

Stillastående fordon 240

Vägen/Bro avstängd 302

Bärgning2 328

Olycka 1 416

Andel av total

58%

14%

12%

10%

6%

100%

548

2 214

+51%

2011p

1 315

613

2861

2010

2 427

1 284

1 153

2009

1 465

917

Fördelning per orsak år 2010Historisk utveckling

Vinter
(dec –
mars)

Resterande 
månader

1 Uppskalning har skett med genomsnittligt antal försenade fordonstimmar decembermånad  för 2009, 2010
2 Bärgning är oftast en konsekvens av olycka men redovisas separat som orsak. Trafikverket håller på att se över frågan
KÄLLA: Trafikverket  

 

Under 2010 förekom stopp omfattande totalt cirka 2,4 miljoner fordonstimmar på det 
svenska vägnätet. De största orsakerna till dessa stopptimmar, både från ett nationellt 
och ett storstadsperspektiv är olyckor och stillastående fordon (av annan orsak än 
olycka) vilka står för 58 % respektive 14 % (se bild 10). Kopplingen mellan kapacitet 
och säkerhetsfrågor är därmed tydlig, en minskning av antalet olyckor skulle frigöra 
mer kapacitet i vägsystemet och minska stopp i trafiken.  
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4 Anläggningsåtgärder 

4.1 DRIFT-, UNDERHÅLLS- OCH REINVESTERINGSÅTGÄRDER  
I denna sektion redovisas kostnadsbehov samt effektberäkning av föreslagna 
underhålls-, reinvesterings-, trimnings-, process- och informationsåtgärder på både 
nationell och regional nivå.  

4.1.1 Nationellt behov av drift, underhåll och reinvesteringar 
Totalt finns det ett behov om 116 miljarder för drift, underhåll och reinvesteringar i 
perioden 2012-21 och 49 miljarder 2022-25. Av dessa 165 miljarder behövs 67 
miljarder (40 %) för att upprätthålla funktionaliteten på belagd väg (inklusive 
bärighetsåtgärder).  

 

BILD 11 

Nationellt drift, underhålls- och reinvesteringsbehov
SEK miljarder; 2009 års penningvärde

164,8

Broar

1,5

Vinterdrift

66,9Belagd väg

Grusväg

7,8

6,7

Tunnel

Total 116,1 48,7

13,8

Sidoområde

15,5

Administration

17,4

Färjeled

6,5

Vägutrustning

4,4

Installationer

24,2

41%

15%

11%

9%

8%

5%

4%

4%

2%

1%

100%

KÄLLA: Trafikverket; teamanalys

Andel av total

2012-21

2022-25
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4.1.1.1 Belagd väg inklusive bärighet 
I Sverige finns idag cirka 83’000 km belagd väg som fördelas över fem olika vägtyper 
beroende på funktion. Indelningen är för att kunna genomföra olika prioriteringar vid 
drift och underhåll i linje med de framtagna leveranskvaliteterna.  

BILD 12 

Drift- och underhållsvägtyper i Sverige 

KÄLLA: Trafikverket; Teamanalys

BELAGD VÄG
Teckenförklaring:

Stamvägar
Pendling och servicevägar
Storstadsvägar
Näringslivsvägar
Övriga vägar

 
 

Storstadsområden består av utpekade vägar i Stockholm, Göteborg och Malmö och 
är ett begränsat vägnät med hög trafikvolym. Även den del av de nationella 
stamvägarna som passerar genom storstäderna räknas in i vägtypen. På grund av den 
höga trafikbelastningen kan små störningar ge stora konsekvenser för trafikflödena. 
Övriga nationella stamvägar är de stamvägar som inte ingår i typen 
Storstadsområden. Generellt sett består stamvägnätet av vägar som bedöms vara 
betydelsefulla för riket som helhet. Det nationella stamvägnätet ska vara 
sammanhängande och ha en hög och jämn standard samt fylla en mångsidig funktion 
för landets ekonomi och välfärd.  

Pendlings- och servicevägar inklusive kollektivtrafik är ett utpekat vägnät för 
arbetspendling, servicetransporter och kollektivtrafik kring större tätorter. 
Indelningen har tagit hänsyn till pendlingsströmmarnas storlek, men också anpassats 
för att täcka in viktiga målpunkter och större mängder resande i det befintliga 
kollektivtrafiksystemet.  
Övriga för näringslivet viktiga vägar omfattar vägar som är viktiga för 
näringslivet samt vägar med höga krav på framkomlighet året om. Vägtypen delas in i 
två grupper, de vägar där näringslivet traditionellt har efterfrågat god bärighet, och de 
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vägar som är viktiga för näringslivet av andra anledningar, till exempel för turistnäring, 
regionintegrering, godstransporter eller sammanflätning av arbetsmarknadsregioner. 
Denna grupp förändras i takt med att nya näringar växer fram, till exempel vindkraft. 
Övriga vägar eller lågtrafikerade vägar är de vägar som inte tillhör någon av 
grupperna ovan. Det enskilda vägarna ingår som en betydande del i denna vägtyp och 
spelar en stor roll genom att vara ”kapillärer” till de statliga vägarna. 

BILD 13 

Uppdelning av belagd väg per vägtyp
Tusen kilometer

KÄLLA: Nationella vägdatabasen; teamanalys

83Total

Övriga vägar 25

Övriga utpekade
viktiga näringslivsvägar 39

Pendling och servicevägar
inkl.kollektiv trafik 7

Övriga nationella stamvägar 11

Storstadsområde 1

100%

30%

47%

8%

14%

1%

BELAGD VÄG
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Tekniskt tillstånd  

Tekniskt tillstånd kan huvudsakligen delas in i: 

■ Tillstånd för vägkonstruktionen, avseende bärighet och vägyta 

■ Väg-geometri  

■ Sidoområden 

Bra tekniskt tillstånd avser tillräcklig bärighet för den tunga trafiken och en bra 
vägyta (spår och jämnhet). Ett bra tekniskt tillstånd är nödvändigt för att resan ska 
vara bekväm och trafiksäker. 

Vägens tekniska tillstånd beror på hur den är byggd samt hur den slits. Slitaget kan 
förenklat delas upp i slitage och deformation. Slitage orsakas huvudsakligen av 
personbilar med dubbdäck medan deformation av vägkonstruktionen orsakas av 
tung trafik. Nedbrytning av vägar är en naturlig process men hastigheten på 
nedbrytningen bestäms av vägens konstruktionskvalitet och geografiska placering 
(klimat) i förhållande till trafikbelastning och underhållsintervall (underhållsstrategi).  
Bra tillstånd säkerställs genom regelbunden tillsyn och underhåll och det är därför 
viktigt att detta utförs kontinuerligt.  

Den främsta orsaken till att beläggningen på de högtrafikerade vägarna behöver 
förnyas är spårbildning. Den beror till 75 % på att dubbdäck sliter upp beläggningen 
och till 25 % på tunga fordon. 

Under perioden 2000-10 har det skett en förbättring av det tekniska tillståndet totalt 
sett. Det tekniska tillståndet mäts på flera olika sätt men de två viktigaste 
parametrarna är ojämnheter i längdled (International roughness index, IRI) och 
spårdjup.  

Under perioden 2000-10 har vägarnas jämnhet förbättrats i genomsnitt med 26 % på 
det totala vägnätet. Motsvarande siffror för låg- och högtrafikerade vägar är 24 
respektive 50 % Utvecklingen för , spårdjup är dock något mer tvetydig. På nationell 
nivå har spårdjupet minskat med 19 % under den aktuella perioden, dock så verkar 
den positiva utvecklingen ha stagnerat. På lågtrafikerade vägar har situationen 
förbättrats med 26 % under samma period. Spårdjupet på vägar med årsdygnstrafik > 
2000  har försämrats med 21 % under perioden, se bild 14.   
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BILD 14 

En förbättring i det tekniska tillståndet har skett på belagda vägar 
under 2001-2010

KÄLLA: Trafikverket; PMS; intervjuer; teamanalys

1 Mäter avvikelser i höjdled på vägbanan i längdled (viktigaste parametern) 
2 Mäter djupet på de spår som uppstår i beläggningen till följd av trafik
3 Gränsvärden för IRI i den föreslagna underhållsstandarden ligger mellan 2,4 och 6,7 mm/m beroende på trafikvolym och skyltad hastighet
4 Gränsvärden för spårdjup i den föreslagna underhållsstandarden ligger mellan 13 och 30 mm beroende på trafikvolym och skyltad hastighet

IRI (INTERNATIONAL ROUGHNESS INDEX)1 HAR 
FÖRBÄTTRATS SEDAN  ÅR 2000 OCH ÄR PÅ EN 
GOD NIVÅ FÖR HÅRT TRAFIKERADE VÄGAR

Andel vägsträcka med IRI > 4,0 mm/m3
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SPÅRDJUPET2 HAR FÖRSÄMRATS FÖR HÅRT 
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Det svenska vägnätet har klassificerats i tre tillståndskategorier utifrån två 
tillståndsparametrarna jämnhet (mät i IRI) och spårdjup (mm). ”Bra” är när båda 
parametrarna håller en bra standard utifrån de nationella 
underhållsstandarderna4

Från ett nationellt perspektiv är den tekniska situationen på det svenska vägnätet god 
och 93 % av vägarna klassificeras som ”Bra”, se bild 15.  

. ”Acceptabelt” är när båda tillståndsparametrarna håller 
minst acceptabel nivå. ”Dåligt” tillstånd innebär att minst en av parametrarna inte 
håller fördefinierade standard.  

                                                        

1 De nationella underhållsstandarderna varierar beroende på hastighet och trafikbelastning (ÅDT) 
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BILD 15 

Fördelning av det svenska vägnätet mellan de olika tillståndsklasserna

KÄLLA: Trafikverket; teamanalys

Definitioner av tillståndskategorier

▪ Tillståndskategorierna har skapats utifrån
de två tillståndsparametrarna IRI och
spårdjup

▪ Gränsvärdena för IRI och spårdjup är
tagna från den nationella
underhållstandarden som varierar efter
trafikbelastning och satt hastighet
– Bra tillstånd – Båda parametrarna

klassas som bra enligt
underhållsstandarden

– Acceptabelt tillstånd – antingen när 
båda parametrarna håller acceptabel 
nivå eller när en håller en bra nivå och 
den andra acceptabel

– Dåligt tillstånd - minst en av 
parametrarna under den bestämda 
standarden

Övrigt utpekade viktiga
näringslivsvägar

39

Övriga nationella stamvägar 7

Övriga vägar 

25

Pendlinng och service vägar
inkl. kollektivtrafik

1Storstadsområde

11

Dåligt

Bra

Acceptabel

Totalt 93% av det svenska vägnätet
är i bra tekniskt tillstånd

BELAGD VÄG

Tusen kilometer

 
 

Bärighetssituationen på vägnätet 

Skogsindustrin är den basindustri som brukar användas när man beskriver nyttor från 
bärighetsåtgärder på vägnätet. Skogsindustrin är en viktig aktör och det kapillära 
vägnätets bärighetsförmåga har stor betydelse för skognäringens förmåga att frakta 
timmer till de större transportlederna. Skogsindustrins bärighetsproblem är relativt 
välkända och förekommer mestadels under tjällossningsperioder då olika 
bärighetsrestriktioner gäller.  

Även expansiva branscher i Sverige som vindkraft och gruvindustrin har ett stort 
behov av ett vägnät med hög bärighet. Exempelvis förväntas transportvolymen från 
den svenska gruvnäringen dubbleras fram till 2020, vilket kommer att ställa nya krav 
på transportsystemet i främst Norra Sverige gällande bärighet.  

Nedan beskrivs två gruvetableringar som ser olika ut till sin art men som båda kräver 
hög bärighet på vägen i olika former. I Pajala planeras längre transporter att gå på 
vägnätet med start 2013. I Bergslagen planeras korta vägtransporter till och (från) 
järnvägsterminalerna och den planerade starten ligger något längre fram i tiden.   
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BILD 16 

Bärighetsprojekt för gruvnäringen

KÄLLA: Trafikverket; Teamanalys

Teckenförklaring:
Acceptabelt 
Dåligt 
Bra  

Bergslagen Norrbotten

BELAGD VÄG

 
 
Pajala 

Northland Resources Ltd. har beslutat att påbörja brytning av järnmalm i Kaunisvaara, 
Pajala kommun. Brytningen planeras att starta 2012-13. Totalt sett kommer det brytas 
ca 5 miljoner ton malm årligen som ska transporteras från gruvan. Transporterna 
planeras starta i januari 2013 och gå på vägnätet från Kaunisvaara till Svappavaara och 
därifrån på järnvägsnätet till Narvik. 

En utredning om hur vägnätet påverkas av den ökade mängden tunga transporter och 
vilka konsekvenser som det kommer att medföra har genomförts. Utkast till 
utredningen är klar. Den preliminära kostnadsuppskattningen uppgår till 1,4 miljarder 
svenska kronor för förstärkning av det aktuella vägnätet enligt utkast till utredningen.  

Bergslagen 

Grängesberg Iron AB och Nordic Iron Ore AB planerar att återuppta brytning av 
järnmalm i tre gruvor i Bergslagen; Grängesberg, Blötberget och Håksberg. Enligt 
preliminära uppgifter från pågående förstudier finns ca 200-300 miljoner ton 
mineralisering tillräckligt väl dokumenterat för att definieras enligt branschstandard. 
Detta räcker för produktion av 5 miljoner ton färdiga malmprodukter under en period 
av minst 20 år. Bolagen planerar produktionsstart 2015 respektive 2016. Järnmalmen 
är till stora delar ämnad att gå på export till övriga Europa och Asien. 

Transportkedjan består av landtransport på järnväg till lämplig hamn vid Östersjön 
och eller Västkusten. Trolig väg för tågtransporterna är Skeppmora- Ludvika-Fagersta-
Storvik-Gävle respektive Grängesberg-Ställdalen-Frövi- Eskilstuna-Oxelösund. 
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Åtgärder  

I riktade insatser som i, Bergslagen och Pajala, är det viktigt att Trafikverket arbetar 
tätt tillsammans med näringslivet. Samarbetet krävs för att för att peka ut sträckor 
som måste förstärkas högre än dagens tillåten maxvikt 60 ton (BK1) . För att möta 
gruvnäringens behov diskuteras för närvarande uppgradering av vissa BK1 vägar så att 
den tillåtna maxvikten kan höjas till 90 ton (introduktion av BK1+ vägar). Ett nära 
samarbete är även av stor vikt för att prospektera sträckorna och planera ett etappvis 
genomförande. 

Uppskattning av drift-, underhålls- och reinvesteringskostnader 

För belagd väg inklusive bärighetsåtgärder har ett totalt behov av underhåll och 
reinvesteringar identifierats om cirka 66 miljarder under perioden 2012-25 (se bild 17). 
Behovet är fördelat på cirka 48 miljarder under 2012-21 och cirka 19 miljarder under 
2022-25. Kostnaden har estimerats utifrån metod beskriven i sektion 2.5.1 och 
omfattar drift-, underhålls- och reinvesteringskostnader. Viktigt att notera är att 
marknadsläget och priset på viktiga insatsvaror som beläggning (bitumen) har stor 
inverkan på kostnaderna för underhåll av belagd väg.  

BILD 17 

Kostnadsuppbyggnad för belagd väg 

KÄLLA: Trafikverket; teamanalys

Totala kostnader

66,4

47,8

18,6

Underhåll och
reinvesteringar

39,7

28,3

11,4

Bärighet

20,0

14,7

5,3

Driftkostnader

6,7

4,8
1,9

2012-21

2022-25

SEK miljarder; 2009 års penningvärde

BELAGD VÄG

 
 

 

4.1.1.2 Väginformation och installationer 
I samband med omorganiseringen inom Trafikverket hösten 2011 har en centralisering 
av ansvar för installationer och trafikinformation skett. Detta kommer att bidra till en 
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samlad nationell bild av dessa områden, något som tidigare saknats. En uppskattning 
har genomförts på drift-, underhålls- och reinvesteringsbehov för installationer och 
trafikinformation för år 2012-21 samt 2022-25. Ett totalt behov om 10,2 miljarder har 
identifierats för perioden 2012-21 samt 5,3 miljarder för 2022-25 (se bild 18).   

BILD 18 

Drift, underhåll och reinvestering under perioden 2012-25 per kategori

KÄLLA: Trafikverket, Movea; budgetförslag installationer 2011-12; teamanalys

SEK miljarder; 2009 års penningvärde

VMS/Bommar 0,2
MCS/VH 0,2
Kommunikationsplattform 0,3
Tele 0,3
VA/Ventilation/Pump 0,5
Trafikutrustning 0,6
Styr och regler 0,6
VVIS (vägväderinfo.system) 0,7
Tunnlar Göteborg 0,7

0,8
Trafiksignaler 0,8
ATK (fartkameror) 0,9

Trängselskatt
(vägsidoutrustning) 1,1
Belysning 5,5

Kraftförsörjning

0,2

Tillkommande projekt 0,6
Förbifart Stockholm 0,9
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1 Installationer i Göteborg finns i budget som sammansatta anläggningar på grund av historiska skäl
2 Inom kategori övrigt finns indata, vägstationer, systemsamordning med mera
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Alla kostnader är justerade till 2009 års penningvärde i enighet med Nationella planen. 
Antaganden och resultat per kategori är följande: 

■ Belysning på statliga vägar t.ex. gatubelysning. Beroende på utgång av de 
pågående förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting om 
övertagande av ljuspunkter kan budgetbehovet öka upp emot 20 % . Det totala 
drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet uppskattas till vara 3,8 miljarder 
kronor 2012-21 och 1,7 miljarder kronor 2022-25. 

■ Trängselskatt. Kategorin trängselskatt inkluderar endast vägsidoutrustning 
(trängselskattlösningen belastar ej Trafikverkets budget) i Göteborg och 
Stockholm. Drift och underhåll bedöms vara cirka 40 miljoner per år i Stockholm. 
I Göteborg beräknas systemet lanseras år 2013 och även där uppskattas drift och 
underhållsbehovet vara cirka 40 miljoner per år. Reinvesteringar i 
vägsidesutrustning i Stockholm bedöms vara 80 miljoner kronor totalt under året 
2016-2021. Det totala drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet förväntas 
därmed vara cirka 0,8 miljarder kronor 2012-21 och cirka 0,3 miljarder kronor 
2022-25. 

■ ATK (trafiksäkerhetskameror). Under perioden 2012-2025 behöver 1100 
kameror reinvesteras till en kostnad av 0,3 miljoner styck, totalt 330 miljoner 
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kronor. Drift och underhåll antas vara konstant. Reinvestering i samband med 
skadegörelse förväntas vara marginella. Totalt uppskattas drift-, underhålls- och 
reinvesteringsbehovet vara 0,7 miljarder kronor 2012-21 och 0,2 miljarder 
kronor 2022-25. 

■ Trafiksignaler på statliga vägar. Under perioden upp till 2025 planeras inga 
större reinvesteringar och kostnader för drift och underhåll förväntas vara 
konstant över hela perioden.  Det totala drift-, underhålls- och 
reinvesteringsbehovet uppskattas till vara 0,6 miljarder kronor 2012-21 och 0,2 
miljarder kronor 2022-25.   

■ Kraftförsörjning. Kategorin innefattar kraftförsörjning inom tunnel (70 % av 
drift och underhållskostnader) och på ytvägnätet. Under perioden upp till 2025 
planeras större reinvesteringar inom tunnlar, medan kostnader för drift och 
underhåll förväntas vara konstant hela perioden. Det totala drift-, underhålls- 
och reinvesteringsbehovet uppskattas till 0,7 miljarder kronor 2012-21 och 0,1 
miljarder kronor 2022-25. 

■ Tunnlar i Göteborg. Kostnadsposter i denna kategori är installationer, till 
exempel kraftförsörjning, belysning och trafikutrustning i tunnelanläggningar i 
Göteborgs region. Under perioden fram till 2025 behövs det flera större 
reinvesteringar på totalt 332 miljoner kronor medan drift och underhåll förväntas 
ligga på en konstant nivå. Det totala drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet 
uppskattas till 0,5 miljarder kronor 2012-21 och 0,2 miljarder kronor 2022-25.   

■ VVIS (Vägväderinformationssystem) väderstationer längs vägar. Under 
perioden 2012-2025 behöver utrustning i 770 stationer reinvesteras till en 
kostnad av 0,12 miljoner styck, totalt 93 miljoner kronor. Drift och underhåll 
förväntas vara konstant. Totalt uppskattas drift-, underhålls- och 
reinvesteringsbehovet till 0,5 miljarder kronor 2012-21 och 0,2 miljarder kronor 
2022-25.  

■ Styr och regleringssystem. Kategorin innefattar styr och reglersystem för tunnlar 
(50 % av drift och underhållskostnader) för ytvägnätet samt öppningsbara broar. 
Under perioden upp till 2025 planeras större reinvesteringar inom tunnlar, 
medan kostnader för drift och underhåll förväntas vara konstant hela perioden.  
Det totala drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet uppskattas vara 0,5 
miljarder kronor 2012-21 och 0,1 miljarder kronor 2022-25. 

■ Trafikutrustning t.ex. trafiksignaler i tunnlar (30 % av underhållskostnaderna) 
och på ytvägnätet. Under perioden upp till 2025 planeras större reinvesteringar 
inom tunnlar, kostnader för drift och även underhåll antas vara konstant hela 
perioden. Det totala drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet uppskattas till 
0,4 miljarder kronor 2012-21 och 0,1 miljarder kronor 2022-25. 

■ VA/Ventilation/Pumpar. Kostnader är uppdelade på VA/Ventilation inom tunnel 
(40 % av drift- och underhållskostnader) och pumputrustning på ytvägnätet. 
Under perioden upp till 2025 bedöms större reinvesteringar inom tunnlar, 
kostnader för drift samt underhåll vara konstanta hela perioden. Det totala drift-, 
underhålls- och reinvesteringsbehovet uppskattas till 0,4 miljarder kronor 2012-
21 och 0,1 miljarder kronor 2022-25. 

■ Tele. Kategorin innefattar kommunikationsnätverk för vägutrustning inom 
tunnel (30 % av drift- och underhållskostnader) och på ytvägnätet. Under 
perioden upp till 2025 förväntas större reinvesteringar inom tunnlar samt 
kostnader för drift och underhåll vara konstanta. Det totala drift-, underhålls- 
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och reinvesteringsbehovet uppskattas till 0,2 miljarder kronor 2012-21 och 0,1 
miljarder kronor 2022-25. 

■ Kommunikationsplattform. Kategorin innefattar kommunikationsplattformar på 
statliga vägar. Under perioden upp till 2025 väntas inga större reinvesteringar 
genomföras och kostnader för drift och underhåll bedöms vara konstanta hela 
perioden.  Det totala drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet uppskattas till 
0,2 miljarder kronor 2012-21 och 0,1 miljarder kronor 2022-25. 

■ MCS/VH (Motorway Control Systems/Variabel hastighet). Kategorin innefattar 
vägutrustning för vägkontrollsystem (MCS) i Göteborg och Stockholm. Det finns 
reinvesteringsbehov om 35 miljoner i Göteborg år 2015-2021 samt 125 miljoner i 
Stockholm år 2022-2025. Kostnader för drift och underhåll antas vara konstanta 
hela perioden. Det totala drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet uppskattas 
till 0,1 miljarder kronor 2012-21 och 0,2 miljarder kronor 2022-25. 

■ VMS/Bommar. Kategorin innefattar trafikinformationsskyltar och bommar. 
Under perioden upp till 2025 planeras större reinvestering om 124 miljoner i 
Stockholm och Göteborg, kostnader för drift och underhåll antas vara konstanta 
hela perioden. Det totala drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet förväntas 
vara 0,2 miljarder kronor 2012-21 och 0,1 miljarder kronor 2022-25.  

■ Övrigt. Kategorin innefattar indata restider, vågstationer, samordning/planering 
med mera. Under perioden upp till 2025 planeras inga större reinvesteringar och 
kostnader för drift och underhåll förväntas vara konstant hela perioden. Det 
totala drift, underhåll och reinvesteringsbehovet uppskattas till 0,4 miljarder 
kronor 2012-21 och 0,4 miljarder kronor 2022-25.  

■ Förbifart Stockholm. Drift och underhållskostnader för Förbifart Stockholm 
bedöms ligga mellan 200 till 250 miljoner kronor per år när den är klar 2021.   

■ Tillkommande projekt. Inom tillkommande projekt ligger Norra Länken som 
bedöms vara klar 2015 och leda till årlig kostnad mellan 50 till 60 miljoner samt 
Partihallsförbindelsen, klar 2021, till en årlig kostnad mellan 10 till 30 miljoner.   

4.1.1.3 Broar 
Nuvarande situation 

Det finns i nuläget 15 973 broar i Sverige till ett återanskaffningsvärde om ca 70 
miljarder. Efter att ha löst beständighetsproblemen på 1980-talet gjordes en satsning 
på bärighet och idag finns det endast 44 broar som inte håller den bärighetsstandard 
som de byggts för. Sveriges broar kan klassificeras efter vilken vägtyp de tillhör 
(storstadsvägar, nationella vägar, pendlingsvägar, övriga för näringslivet viktiga vägar 
samt lågtrafikerade vägar), se bild 19. Då broarealen är en drivare för 
underhållskostnader visas även den genomsnittliga broytan för de olika vägtyperna.   
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BILD 19 

Sveriges broar uppdelade per vägtyp

KÄLLA: BaTMan (Trafikverkets databas för broar och brounderhåll)
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Ett relevant mått för det tekniska tillståndet av broar är brist på kapital (Bk) värdet. 
Bk-värdet definieras som kvoten av den genomsnittliga kostnaden för alla skador på 
bron och återanskaffningsvärdet för bron. Jämförelse av genomsnittliga Bk-värden 
visar att det minskat med 40 % för det nationella vägnätet och 16 % för det övriga 
vägnätet mellan 2000-10 (se bild 20).  
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BILD 20 

Utveckling av det genomsnittliga brist-på-kapital (Bk) värdet 2000-10

1 Brist per kapital beräknas som kvoten mellan det genomsnittliga värdet för att avhjälpa alla skador på bron och återanskaffningskostnaden för bron. 
Genomsnittet är viktat för broarealen.

KÄLLA: BaTMan (Trafikverkets databas för broar och brounderhåll)
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Kostnadsbehov 

Sveriges broar har ett totalt behov av drift, underhåll och reinvesteringar om 17 
miljarder under perioden 2012-25 (se bild 21). Behovet är fördelat på 11 miljarder 
under 2012-21 och 6 miljarder under 2022-25. Kostnaden har estimerats utifrån 
metod beskriven i sektion 2.6.2 och visar på en ökning av underhålls- och 
reinvesteringsbehovet från cirka 1 miljard per år 2012 till 1,5 miljarder per år runt 
2022. Kostnadsökningen beror främst på att den stora andel broar som byggdes under 
60-talet snart kommer att behöva större underhållsåtgärder. Övriga kostnader, 
exempelvis tidsstyrt underhåll och processkostnader väntas ligga på en jämn nivå.  
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BILD 21 

Underhålls- och reinvesteringskostnader för broar

KÄLLA: BaTMan; Planopt; intervjuer; verksamhetsplaneringen 2012-2014

SEK miljarder; 2009 års penningvärde

Totalt

12,0

4,7

7,3

Tidsstyrt underhåll
och övriga kostnader

1,9
0,4
1,5

Stora/strategiskt
komplexa broar

3,5
1,0

2,5

Normalstora broar

17,4

6,1

11,3

Tillståndsstyrt underhåll

2012-21

2022-25

BROAR

 
 

4.1.1.4 Andra kostnadsposter inom drift och underhåll 
Andra kostnadsposter inom drift och underhåll har ett kostnadsbehov om cirka 65 
miljarder vilket motsvarar ca 39 % av de totala drift-, underhålls- och 
reinvesteringskostnaderna för väg under perioden 2012-25. Största delen av denna 
kostnad kommer från vinterdrift som utgör 37 %. Andra kostnadsposter som ingår i 
dessa 65 miljarder är vägutrustning, färjeled, administration, sidoområde, grusväg och 
tunnel. 
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BILD 22 

Underhålls- och reinvesteringskostnader för andra kostnadsposter 

KÄLLA: Trafikverket; årsredovisningen 2010; intervjuer

SEK miljarder; 2009 års penningvärde
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En kort beskrivning av respektive kostnad följer: 

Vinterdrift 

Vinterdrift avser snöröjning, sandning och saltning av vägar. Behovet drivs främst av 
väder och 40 % av kostnaderna är variabla. Därför varierar vinterdriftskostnaderna 
kraftigt från år till år med en genomsnittlig kostnad på 1,8 miljarder (i dagens 
penningvärde) som bedöms vara stabil fram till 2025. Den totala kostnaden i 2009 års 
penningvärde för vinterväghållningen väntas därför vara 17 miljarder för perioden 
2012-21 och 7 miljarder 2022-25.  

Vägutrustning 

Vägutrustning är all utrustning som finns i anslutning till vägarna och inte tillhör 
informationsteknologi (ITS), det vill säga vägmärken, belysning, viltstängsel och 
räcken. Underhålls- och reinvesteringskostnaderna i dagens penningvärde för 2012-21 
uppskattas vara 10 miljarder och 4 miljarder för 2022-25. Detta motsvarar en ökning 
om totalt 50 miljoner i perioden 2012-25. Den främsta drivaren för ökade kostnader 
förutsätts vara byte av räcken som byggdes på 70-talet samt uppförande av räcken på 
fler vägar. Till viss del antas detta motverkas av effektivisering och uppförande av 
räcken med lägre underhållskostnad.  

 

Färjeled 

I Sverige finns det idag 38 allmänna färjeleder som trafikeras av 63 färjor. Varje år 
transporteras 21 miljoner passagerare och 11 miljoner bilar. De allmänna färjelederna 
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opereras av Trafikverkets färjerederi. Drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet för 
färjelederna i dagens penningvärde uppskattas till 5 miljarder för perioden 2012-21 
och 2 miljarder för perioden 2022-25. Detta motsvarar en ökning med ca 13 % från 
530 miljoner i årlig kostnad år 2012 till 600 miljoner i 25. Kostnadsökningen är driven 
av en förväntad ökad trafik, utbyte av färjor samt omvandling från enskilda till 
allmänna färjeleder på ett, eller ett par ställen. I kostnaderna för drift och underhåll 
ingår kostnaderna för besättning, drivmedel, underhåll av färjor och färjelägen, 
kapitalkostnader (räntor och avskrivningar) för färjor och färjelägen samt 
färjerederiets administration och vinst.  

Administration 

Denna rapport behandlar inte administrationskostnader. För att få en komplett bild av 
drift- och underhållskostnader har dock en kostnad om 500 miljoner per år (2010 års 
nivå) lagts till vilket i 2009-års penningvärde motsvarar 5 miljarder kronor för 
perioden 2012-21 och 2 miljarder för 2022-25. 

Siddoområde och sidoanläggning 

Trafikverket sköter varje år områden i anslutning till vägar, såsom platser för 
poliskontroller, rastplatser och anslutande gräsmattor samt ytor med buskage. Till 
kostnaderna för detta ingår städning av toaletter på rastplatserna, gräsklippning, 
röjning, slåtter och andra åtgärder på grönområden samt kostnader för underhåll av 
bullerskydd. Sammanlagt väntas skötsel av sidoområden och sidoanläggningar kosta 5 
miljarder för perioden 2012-21 och 2 miljarder 2022-25. Detta motsvarar i genomsnitt 
500 miljoner per år och är i linje med den genomsnittliga kostnadsutvecklingen 2007–
10.  

Grusväg 

I det allmänna vägnätet ingår 20 200 kilometer grusväg vilket motsvarar 21 % av det 
totala vägnätets längd. Till underhålls- och reinvesteringsarbetet hör hyvling, 
dammbindning, avvattning, underhållsgrusning samt bärighetsåtgärder (påförande av 
grusmaterial för att behålla bärigheten). Underhålls- och reinvesteringskostnaderna 
uppskattas till 3 miljarder i dagens penningvärde för perioden 2012-21 och 1 miljard 
för 2022-25. Den årliga kostnaden antas ligga på en jämn nivå om 300 miljoner 
kronor då de höjda underhållskostnaderna motverkas av att vissa grusvägar får 
beläggning.  

 

 

Tunnel 

I Sverige finns det cirka 25 tunnlar. De tunnlar som räknas som stora och strategiskt 
viktiga är inkluderade under kostnadskategorin installationer och trafikinformation då 
de har en hög grad av teknik och informationssystem. De övriga 14 (normala) 
tunnlarnas kostnadsbehov inkluderas i kostnadsposten ”tunnel”. Till underhålls- och 
reinvesteringsåtgärder för de normalstora tunnlarna i Sverige hör betongreparationer 
och rostskyddsmålning. Alla kostnader för beläggning och tvätt ligger under belagd 
väg och kostnader för drift och underhåll av el, belysning och fläktar ligger under 
installationer. Under dessa förutsättningar uppskattas drift-, underhålls- och 
reinvesteringsbehovet för dessa 14 tunnlar vara 1 miljard för perioden 2012-21 och 0,4 
miljarder 2022-25. Detta motsvarar en jämn kostnadsutveckling på 2010 års nivå 
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vilket beror på att inga kostnadsdrivande tunnlar väntas tillkomma under perioden. 
Kostnader för stora projekt såsom Södra länken, Norra länken och ”Förbifart 
Stockholm”, kommer främst att ligga under installationer. 

4.1.2 Regionalt behov av drift, underhåll och reinvesteringar 
Det uppskattade drift-, underhålls- och reinvesteringsbehovet varierar mellan regioner, 
från 37 miljarder för region Väst till 18 miljarder för region Nord (se bild 23). 
Fördelningen av medel har dels geografiska orsaker men är även beroende av andelen 
storstad/landsbygd som finns i regionen samt trafikintensitet och typ av trafik (gods 
eller persontransporter). 

BILD 23 

Totalt
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KÄLLA: Trafikverket  
 

4.1.2.6 Region Nord 
Region Nord har ett uppskattat kostnadsbehov om 13 miljarder kronor 2012-21 och 5 
miljarder kronor 2022-25 (se bild 24). Region Nord är den till ytan största, men till 
kostnaden minsta av Trafikverkets sex regioner. Regionen har relativt stora kostnader 
för vinterdriften (drivet av regionens långa vinterperiod) och grusvägar. 
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BILD 24 

Region Norr: Underhålls- och reinvesteringsbehov 2012-25
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4.1.2.4 Region Mitt 
Region Mitt har ett uppskattat kostnadsbehov om 17 miljarder kronor 2012-21 och 7 
miljarder kronor 2022-25 (se bild 25). Vinterdriften är en stor kostnadsdrivare i denna 
region och förväntas uppgå till 26 % av regionens budget. Regionen beräknas inte ha 
några tunnelkostnader under perioden vilket beror på att där inte finns några tunnlar 
klassificerade som normalstora. I kategorin installationer återfinns kostnader för 
strategiskt viktiga tunnlar. 
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BILD 25 

Region Mitt: Underhålls- och reinvesteringsbehov 2012-25
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4.1.2.5 Region Stockholm 
Region Stockholm har ett uppskattat kostnadsbehov om 14 miljarder kronor 2012-21 
och 7 miljarder kronor 2022-25 (se bild 26). Region Stockholm består av Stockholms 
och Gotlands län och är den region vars procentuella nedbrytning skiljer sig mest från 
riksgenomsnittet. Detta beror i första hand på att många stora kostnadsdrivande 
installationer (såsom Södra länken och ITS-system) ligger i Stockholm. Även 
regionens många färjeleder driver upp kostnaden medan den låga andelen grusvägar i 
regionen gör att den procentuella kostnaden för grusvägar är väsentligt lägre än för 
landet i helhet (0,1 % jämfört med 3 %).  
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BILD 26 

Region Stockholm: Underhålls- och reinvesteringsbehov 2012-25

21,3

14,5

6,8

Underhåll och reinvesteringar Nedbrytning av underhålls- och reinvesteringsbehov

Totalt 21,314,5 6,8

Tunnel 0,2

0

Sidoområde och
sidoanläggning 0,6

Färjeled 2,0

Vägutrustning 2,3

Installationer 6,0

Bro 3,6

Vinterdrift 1,7

Belagd väg 4,9

Grusväg

17%

28%

11%

9%

3%

1%

100%

8%

23%

0,1%

SEK miljarder; 2009 års penningvärde
Andel av total

2012-21

2022-25

 

4.1.2.2 Region Öst 
Region Öst är den region med näst störst uppskattat kostnadsbehov, med ett behov om 
21 miljarder 2012-21 och 9 miljarder 2022-25 (se bild 27). Även i denna region är den 
procentuella kostnadsnedbrytningen per teknikslag överlag i linje med 
riksgenomsnittet.  
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BILD 27 

Region Öst: Underhålls- och reinvesteringsbehov 2012-25

8,8

21,0

29,8

Underhåll och reinvesteringar Nedbrytning av underhålls- och reinvesteringsbehov

Tunnel 

Totalt

Grusväg

Sidoområde och
sidoanläggning

Färjeled

0

Vägutrustning

1,0

3,5

2,6

4,7

13,0

21,0

Installationer

29,8

Bro

1,2

Vinterdrift

1,8

Belagd väg

2,0

8,8

9%

7%

12%

4%

6%

0%

100%

16%

44%

3%

SEK miljarder; 2009 års penningvärde
Andel av total

2012-21

2022-25

 

 

4.1.2.1 Region väst  
Region Väst är den region med störst uppskattat kostnadsbehov, med ett behov om 26 
miljarder kronor för perioden 2012-21 och 11 miljarder kronor 2022-25 (se bild 28). 
Överlag är den procentuella kostnadsnedbrytningen per teknikslag i linje med 
riksgenomsnittet. En skillnad är den ovanligt höga andelen tunnelkostnader vilket 
beror på att majoriteten (11 av 14) av de normalstora tunnlarna i landet är lokaliserade 
i regionen.    
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BILD 28 

Region Väst: Underhålls- och reinvesteringsbehov 2012-25

37,3

26,2

11,1

Underhåll och reinvesteringar Nedbrytning av underhålls- och reinvesteringsbehov

Totalt 37,326,2 11,1

Tunnel 1,1

Grusväg 0,6

Sidoområde och
sidoanläggning 1,3

Färjeled 2,4

Vägutrustning 3,4

Installationer 3,0

Bro 6,1

Vinterdrift 4,4

Belagd väg 15,0

16%

8%

9%

6%

3%

3%

100%

12%

41%

2%

SEK miljarder; 2009 års penningvärde
Andel av total

2012-21

2022-25

 

 

4.1.2.3 Region Syd 
Region Syd har ett uppskattat kostnadsbehov om 20 miljarder för perioden 2012-21 
och 8 miljarder 2022-25 (se bild 29). På grund av regionens milda väder är den 
procentuella kostnaden för vinterdriften låg jämfört med riksgenomsnittet (9 % 
jämfört med 15 %). Regionen beräknas inte ha några tunnelkostnader under perioden 
vilket beror på att regionen inte har några tunnlar klassificerade som normalstora. I 
kategorin installationer återfinns kostnader för strategiskt viktiga tunnlar. 
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BILD 29 

Region Syd: Underhålls- och reinvesteringsbehov 2012-25

28,1

8,4

19,7

Underhåll och reinvesteringar Nedbrytning av underhålls- och reinvesteringsbehov

Tunnel 

19,7 8,4Totalt

Grusväg

1,0Sidoområde och
sidoanläggning

0,2

Färjeled

0

Vägutrustning

28,1

Installationer

2,1

Bro

16,8

Vinterdrift 2,6

Belagd väg

2,6

0,6

2,2

9%

8%

7%

2%

4%

0%

100%

9%

60%

1%

SEK miljarder; 2009 års penningvärde
Andel av total

2012-21

2022-25

 
 

 

 

4.1.3 Påverkan på drift, underhåll och reinvestering från nya 
investeringar  
Under perioden 2012-25 kommer flera stora investeringsprojekt att färdigställas i 
Sverige. Bland dessa finns E20 Norra Länken (2015) och E4 Förbifart Stockholm 
(2021). När nya anläggningar tas i bruk ökar drift- och underhållskostnaderna . Som 
framgår av bild 30 så kommer de tillkommande drift- och underhållskostnaden att 
uppgå till totalt cirka 2 miljarder under 2012-25 (märk att dessa kostnader är 
inkluderade under diverse kostnadsposter i de totala drift- och 
underhållskostnaderna).  

I bilden ses en tydlig ökning av kostnaderna under 2021 vilket är ett resultat av att 
Förbifart Stockholm tas i bruk. Sett ur ett geografiskt perspektiv så kommer region 
Stockholm stå för den största delen (cirka 68 %) av det tillkommande behovet. Region 
Väst kommer stå för den näst största med cirka 18 % som drivs av projekt som E45 
Älvängen – Trollhättan och E45 Angeredsbron – Älvängen.  
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BILD 30 

KÄLLA: Trafikverket, teamanalys

Resulterande drift- och underhållskostnader om cirka 2,1 miljarder från planerade
investeringar under perioden 2012-25

31

57

81

120

Totalt 2 058

Nord 

Mitt 

Öst

Syd

Väst 365

Stockholm 1 404
294294294294286

104
9187838179

43
26

2

23 24 2025222120191817161514132012

Kostnader per region 

Färdigställandet av
Förbifart Stockholm får
ett genomslag om 190
miljoner SEK i DoU
kostnader

SEK miljoner; 2012-25; 2009 års penningvärde

Kostnader fördelade över perioden

~0,9 miljarder ~1,2 miljarder

 
 

4.1.4 Drift, underhåll och reinvesteringar 2025-50 
Detta kommer att behandlas i en separat rapport för både för väg och järnväg. 

4.2 TRIMNINGSÅTGÄRDER  
Inom trimningsåtgärder finns åtgärder som medför höjd säkerhet, ökad kapacitet och 
minskad miljöpåverkan. I denna del behandlas endast kapacitetshöjande 
trimningsåtgärder. Kapacitetshöjande trimningar är åtgärder inom befintligt system 
som ökar kapaciteten på vägnätet genom att maximera effektiviteten av det befintliga 
systemet. Dessa åtgärder är oftast billiga relativt nya investeringar och genererar stora 
samhällsekonomiska vinster.  

Kapacitetshöjande trimningsåtgärder till ett värde av 8,3 miljarder kronor har 
identifierats under perioden 2012-21 och 3,4 miljarder kronor för perioden 2022-25 
(se bild 31). Identifierade åtgärder är baserade på både svensk och internationell 
erfarenhet av vilka satsningar som ger mest nytta per investerad krona.  
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BILD 31 

 
 

Nedan följer en beskrivning av identifierade kapacitetshöjande åtgärder med 
information om kostnader och tänkbara applikationsområden. Det finns åtgärder som 
har använts med stor framgång utomlands och som bör utvärderas för eventuell 
användning i Sverige, samt åtgärder som redan används i det svenska vägnätet och där 
ytterliggare satsningar är möjliga. 

■ ITS (intelligent transport systems) till en kostnad om 2,5 miljarder kronor. ITS 
underlättar arbetet med informationsinsamling, bearbetning, informering och 
styrning av trafikflöden. ITS-lösningar är främst aktuella på högtrafikerade leder 
och inom tätorter. Nedan följer två konkreta exempel ur en lista på ITS-lösningar 
som har tagits fram i samband med utredningsarbetet. En djupgående insyn i 
behov och utveckling av framtida ITS system redovisas i ett separat rapport. 

– Optimering av Trafiksignaler på omledningsvägar till en kostnad om 0,18 
miljarder kronor. Optimering av trafiksignaler används för reglering av 
trafikflöde i områden med kapacitetsproblem. Rätt använt kan de ge en effekt 
på 10-20 % kortare restid. Åtgärden är lämplig på omledningsvägar till det 
nationella vägnätet.  

– Utbyggnad av trafikinformationsskyltar till en kostnad om 0,2 miljarder 
kronor. Trafikinformationsskyltar används för händelserapportering, köläges-, 
avstängnings-, restids- och omledningsinformation. Med rätt 
omledningsinformation kan restiden förkortas med 10 till 30 %. Åtgärden är 
aktuell på alla högt trafikerade vägar inom storstäder där över 10 000 fordon 
passerar. 

Totala  
finansierings - 
behovet 
(2012 - 
2025) 

11,7 

5,2 

3,1 

3,4 

Kapacitets - 
h ö jande  
å tg ä rder 
(2022 - 
2025) 

3,4 

Kapacitets - 
h ö jande  
å tg ä rder  
ut ö ver  
planen  
(2012 - 
2021) 

3,1 

Kapacitets - 
h ö jande  
å tg ä rder  
(2012 - 
2021) 1 

5,2 

Icke  
kapacitets - 
h ö jande  
å tg ä rder  
(2012 - 
2021) 1 

3,5 

Genom - 
f ö rda  
å tg ä rden 
(2010 - 
2011) 

0,5 

NPT 
(2010 - 
2021) 

9,2 

Kapacitetsh ö jande trimnings å tg ä rder mellan 2012 - 25 till  
en kostnad om cirka 11,7 miljarder har identifierats 

Kostnad f ö r trimnings å tg ä rder 

SEK miljarder; 2009  å rs penningv ä rde 
Kostnad f ö r  kapacitetsh ö jande trimnings å tg ä rder  
ut ö ver  NTP uppdelade per kategori 2012 - 25 

Total 6,5 3,1 3,4 

Kollektivtrafik - och 
sam å kningsk ö rf ä lt 0,1 

Reversibla k ö rf ä lt 0,5 

Sidoomr å des å tg ä rder 0,6 

Trafikplatser 0,7 

Breddning, stigningsf ä lt, 
ramper, p å farter 1,0 

Mittr ä cken 1,1 

Intelligent  
Transport Systems 2,5 

2012 - 21 
2022 - 25 

K Ä LLA: Trafikverket  NTP ; Trafikverket regioner;  teamanalys 

38% 

16% 

16% 

11% 

9% 

8% 

1% 

100% 

TRIMNINGS Å TG Ä RDER 

Andel av total 

1  Kapacitetsh ö jande trimnings å tg ä rdsgrupper  ä r definierade enligt listan till h ö ger 
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■ Mitträcken till en kostnad om 1,1 miljarder kronor. En kapacitetshöjning 
möjliggörs genom höjd säkerhet vilket gör det möjligt att höja 
hastighetsbegränsning och att stopptiden till följd av färre olyckor. Mitträcken i 
kombination med breddning är främst applicerbara på vägar med två körfält där 
hastighetsbegränsning är 90 km/t. Översyn av hastighetsbegränsningar pågår 
inom Trafikverket. 

■  Utökade antal körfält inom befintligt vägområde, stigningsfält, ramper och 
påfarter till en kostnad om 1,0 miljarder kronor. Bredare vägar och bättre 
anpassad geometri ger större genomströmningsvolym och därmed högre 
kapacitet. Åtgärderna är aktuella på flera typer av nationella vägar. 

■ Trafikplatser till en kostnad om 0,7 miljarder kronor. Genom att bygga om 
trafikplatser kan man öka säkerheten och minska antalet olyckor. Åtgärden är 
aktuell på högt trafikerade leder och olycksdrabbade trafikplatser. 

■ Sidoområdesåtgärder till en kostnad om 0,6 miljarder kronor. Åtgärden innebär 
att träd, stenar och andra hinder vid vägkanten rensas bort för att minska skador 
vid olyckor. Effekterna är liknande som för mitträcken. Sidoområdesåtgärder är 
främst applicerbara på två-fälts-vägar där hastighetsbegränsningen är 90 km/t. 

■ Reversibla körfält till en kostnad om 0,5 miljarder kronor. Reversibla körfält 
innebär att riktningen på körfälten växlas efter pendlingstrafikens efterfrågan. 
Denna åtgärd används med stor framgång i USA. Effekten motsvarar ett extra 
körfält och höjer kapaciteten för pendlingstrafiken med mellan 25 och 50 %. 
Åtgärden är i första hand aktuell för högt trafikerade sträckor som kännetecknas 
av pendlingstrafik in till staden på morgonen och ut från staden på 
eftermiddagen. E4 söder och norr om Stockholm, E6 söder och norr om Göteborg 
samt Värmdöleden är alla potentiella sträckor för åtgärden. 

■ Kollektivtrafik och samåkningskörfält till en kostnad om 0,1 miljarder kronor. 
Kollektivtrafikkörfält och samåkningskörfält bidrar till ökad framkomlighet för 
respektive trafiktyp i tätortstrafiken. Dessa åtgärder höjer framkomligheten för 
den utvalda trafiktypen samtidigt som de sänker kapacitet för övriga typer av 
trafik. Kollektivtrafikkörfält och samåkningskörfält som lösning är aktuellt för 
alla tätorter med kapacitetsbrister inom biltrafiken.  

Listan ovan består av åtgärder definierade i den gällande nationella planen. Utöver 
dessa har följande kapacitetshöjande åtgärder identifierats. De har alla en hög 
samhällsekonomisk effekt per insatskrona och möjligheterna för användning av 
dessa bör undersökas vidare.  

■ Samåkningskörfält - Dedikerade körfält för fordon med fler än en person i bilen. 
Används på högtrafikerade, kapacitetsbegränsade vägar med mer än ett körfält i 
varje riktning. Bidrar till ökad samåkning och därmed även till minskade utsläpp. 

■ BRT (Bus rapid transfer) - Högkapacitetsbusslinje på körfält separerade från 
övrig trafik. Kan användas i storstadens kollektivtrafik som ett alternativ till 
spårväg. 

■ Påfartsreglering - Utjämnar trafikflöden på högtrafikerade vägar genom ett 
signalsystem vid påfarten. Jämnar ut flöden på vägen men ökar som regel kön på 
rampen. 

■ Trängselskatt - Avgift vid infart/utfart till innerstaden för att minska 
genomströmning av bilar till och från innerstaden. Passar bäst att användas i 
storstäder med stor kapacitetsbrist. 
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■ Trängselanpassade parkeringsplatser - Priser för parkering anpassas efter 
efterfrågan och trängsel (t.ex. kan det vara billigare att parkera om man anländer 
innan rusningstrafiken börjar). Dessutom kan information förmedlas till bilister 
om var det finns lediga platser samt vilka avgifter som gäller. Går med fördel att 
använda i innerstadsmiljö för att minska tiden för att hitta parkering. 

■ Flödesoptimering av trafiksignaler - Trafiksignaler anpassade efter flödet på 
vägen istället för tidsinställning. Används på alla trafiksignaler dock med 
prioritet på högtrafikerade korsningar och får mest effekt i ett sammanlänkat 
stadssystem. 

■ Avskärmningar vid olycksplatser - Avskärmning av olycksplatser för att undvika 
att andra bilister sänker farten för att se vad som pågår. Kan med fördel användas 
vid alla olycksplatser, speciellt på högtrafikerade vägar. 

 

BILD 32 

Ytterligare möjlighet för utökad användning av trimningsåtgärder 1(2)

Åtgärd

Bus rapid transfer 
(BRT)

Påfartsreglering

Samåkningskörfält

Trängselskatt

Trängselanpassade
parkeringsplatser

Flödesoptimering 
av trafiksignaler

Avskärmningar vid 
olycksplatser

Används 
i Sverige Kapacitetshöjande effekt

Möjlig tillämpningspotential 
på nationella vägnätet Implementeringsutmaning

Höjer kollektivtrafikskapaciteten 
till en rimlig kostnad och minskar 
annan trafik

Höjer kapacitet på
högtrafikerade vägar genom 
jämnare trafikflöde 

Bidrar till samåkning och 
bilpooler

Ett kraftfull verktyg för optimering 
av trafiken i innerstaden

Minskar onödiga 
flöden i stadstrafiken

Enkel åtgärd som leder till 
20-30 % kortare restid

Har kapacitetshöjande effekt 
bara vid olyckstillfället

Kan användas på högtrafikerade
sträckor i storstäder

Appliceras bara vid påfarter 
till vägar med 
kapacitetsproblem

Högtrafikerade vägar inom landet 
med över  två körfält i vardera 
riktning t.ex. kollektivtrafikkörfält

Göteborg och Malmö

Begränsad tillämpning på statlig 
vägnät där det finns få
parkeringsplatser

Det finns få trafiksignal på
statliga vägar. Kan bäst 
användas på kommunalt och 
regionalt vägnät
Kan appliceras vid olyckor på
vägar över hela landet






Hållplatser och vägar behöver 
anpassas 

Enkel och snabb att implementera 
till en låg kostnad

Kontrollsystem behöver tas fram 
och fält markeras. Det finns även 
ett stort utbildningsbehov

Stort och omfattande 
implementeringsprojekt

Systemlösningar krävs från den 
privata sektorn

Kräver samarbete med kommuner 
och regioner för att implementera.
Behov av fler specialister

Ska förankras med blåljus-
myndigheter. Avskärmningar är 
enkla att sätta upp

Medel
Hög

Låg 

KÄLLA: Trafikverket; Movea; teamanalys

EJ UTTÖMMANDE LISTA



TRIMNINGSÅTGÄRDER

 
 

■ Motorvägskontrollsystem (MCS) - Körfältssignaler som används för att begränsa 
hastighet eller stänga av körfält. Varnar inkommande trafik för köbildning. 
Viktigt användningsområde är tunnlar. 

■ Kövarningssystem - Omställbara kövarningsmärken varnar trafikanter för kö. 
Enklare och billigare lösning än MCS. Kan ej användas för körfälts-styrning. 

■ Homogenisering med Variabel Hastighet (VH) - Används främst på 
höghastighetsvägar (>90 km/t) med återkommande hastighetsfall. 
Hastighetsgränsen sänks med 20 km/t vid hög belastning. Utjämning av 
hastighetsskillnader och tidsluckor, färre körfältsbyten. 
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■ Vägrenskörning vid hög belastning - Vid hög belastningsgrad öppnas vägrenen 
och hastighetsgränsen sänks med 20 km/t. Ger även homogeniseringseffekt 
genom utjämnad hastighet. 

■ Trafikinformationstavlor - Regleras med förprogrammerade budskap från 
Trafikledningscentral. Även möjligt att manuellt lägga ut budskap. Finns på 
infarts-/utfartsleder särskilt i storstadsområden samt strategiska platser utanför 
tätorter. 

■ Restidsinformation - Ger uppgifter om restider till förare på alternativa vägar 
eller längs en rutt. Uppgifterna kan levereras via trafikinformationstavla, särskild 
grafisk skylt, internet eller mobila system. 

Utredningen har gjort en genomgång av ovanstående lista för att uppskatta 
kapacitetshöjande effekt, möjlig tillämpningspotential på nationella vägnätet samt 
implementeringsutmaningar (se bild 32 och 33).  

BILD 33 

Ytterligare möjlighet för utökad användning av trimningsåtgärder 1(2)

Åtgärd

Bus rapid transfer 
(BRT)

Påfartsreglering

Samåkningskörfält

Trängselskatt

Trängselanpassade
parkeringsplatser

Flödesoptimering 
av trafiksignaler

Avskärmningar vid 
olycksplatser

Används 
i Sverige Kapacitetshöjande effekt

Möjlig tillämpningspotential 
på nationella vägnätet Implementeringsutmaning

Höjer kollektivtrafikskapaciteten 
till en rimlig kostnad och minskar 
annan trafik

Höjer kapacitet på
högtrafikerade vägar genom 
jämnare trafikflöde 

Bidrar till samåkning och 
bilpooler

Ett kraftfull verktyg för optimering 
av trafiken i innerstaden

Minskar onödiga 
flöden i stadstrafiken

Enkel åtgärd som leder till 
20-30 % kortare restid

Har kapacitetshöjande effekt 
bara vid olyckstillfället

Kan användas på högtrafikerade
sträckor i storstäder

Appliceras bara vid påfarter 
till vägar med 
kapacitetsproblem

Högtrafikerade vägar inom landet 
med över  två körfält i vardera 
riktning t.ex. kollektivtrafikkörfält

Göteborg och Malmö

Begränsad tillämpning på statlig 
vägnät där det finns få
parkeringsplatser

Det finns få trafiksignal på
statliga vägar. Kan bäst 
användas på kommunalt och 
regionalt vägnät
Kan appliceras vid olyckor på
vägar över hela landet






Hållplatser och vägar behöver 
anpassas 

Enkel och snabb att implementera 
till en låg kostnad

Kontrollsystem behöver tas fram 
och fält markeras. Det finns även 
ett stort utbildningsbehov

Stort och omfattande 
implementeringsprojekt

Systemlösningar krävs från den 
privata sektorn

Kräver samarbete med kommuner 
och regioner för att implementera.
Behov av fler specialister

Ska förankras med blåljus-
myndigheter. Avskärmningar är 
enkla att sätta upp

Medel
Hög

Låg 

KÄLLA: Trafikverket; Movea; teamanalys

EJ UTTÖMMANDE LISTA



TRIMNINGSÅTGÄRDER
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5 Process- och informationsåtgärder på 
nationell nivå 

Process- och informationsåtgärder syftar till att avhjälpa och hantera både tillfälliga 
och permanenta störningar och kapacitetsbrister i vägsystemet.  

■ Processåtgärder - Åtgärder som syftar till att förbättra en hårt ansträngd 
trafiksituation. Mycket handlar om att vara förutseende och att välja långsiktigt 
hållbara lösningar. Effekter från dessa åtgärder är kapacitetshöjande då de 
avhjälper och förebygger störningar. 

■ Informationsåtgärder - Åtgärder som syftar till att minska effekter vid 
störningar eller köer genom att se till att omledning av trafik sker effektivt etc. 
Åtgärderna kommer att förbättra kommunikationen internt inom Trafikverket 
och externt mellan Trafikledningscentraler och användarna etc.  

Trafikverket jobbar kontinuerligt med utveckling av dessa åtgärder och ett antal 
identifierade förbättringsområden beskrivs nedan med exempel och uppskattad 
effekt.  

5.1 PROCESSÅTGÄRDER 
Följande avsnitt om processåtgärder är uppdelat i två delar, en för nationella åtgärder 
och en för storstadsåtgärder.  

5.1.1 Nationella processåtgärder 
■ Framtagning av tydliga nationella mål för en kapacitetssatsning.  Formulera 

mål utifrån leveranskvaliteter som är specifika, konkreta samt mät- och 
realiserbara.. Tydliga leveranskvaliteter möjliggör även jämförelser mellan väg 
och järnväg, vilket understödjer en transportslagsövergripande planering inom 
storstad och på landsbygd.  

 
■ Fortsättning av arbetet med att optimera nivån av underhåll och reinvestering. 

Inom verksamhetsområdet Underhåll har en metod för att skapa 10-års planer 
utvecklats. Syftet är att tvärs teknikslag förstå den optimala underhållsnivån med 
hänsyn till tekniskt tillstånd, kostnadsutveckling och livscykelkostnad (LCC). 
Metoden är i bruk på järnvägssidan och under 2011-12 kommer den tillämpas på 
prioriterade teknikslag inom väg. Detta arbete kommer att underlätta en 
långsiktig planering och optimering av underhåll vilket i sin tur kommer att 
underlätta kommunikationen om framtida behov av finansiering.  

 
■ Optimering vid val av material. Utveckla metoder för att möjliggöra optimering 

vid val av beläggningsmaterial. 
 
■ Säkring av långsiktig finansiering. Säkra en långsiktig finansiering för att 

möjliggöra långsiktig planering. 
  
■ Förbättring av intern samordning och kompetens, speciellt mellan underhåll 

och investering. För tillfället tas hänsyn sällan till framtida underhållskostnader i 
planeringen för nya investeringar. Detta leder ofta till höga drift- och 
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underhållskostnader (ett exempel är utbrett nybygge av vajerräcken som är 
billiga att bygga men dyra när det sker olyckor och de måste underhållas). 
Dessutom kan kompetensspridning mellan regioner och inom 
verksamhetsområden förbättras. 

 
■ Planering av genomförande av förbättrings-/trimningsåtgärder i samband 

med underhåll. Bättre planering och koordination mellan trimnings- och 
underhållsåtgärder leder till en minskning av den tid vägen behöver vara delvis 
eller totalt avstängd i samband med förbättringsarbete. 

 
■ Utveckling av bättre rutiner vid omledning av trafik. Effektivare omledning av 

trafik kan minimera samhällsekonomiskt negativa effekter av vägarbeten och 
möjliggöra effektivare utförande genom att skapa incitament för kortare 
utförandetid. 

 
■ Förbättring av uppföljning och styrning av utförande. Förbättrad uppföljning 

säkerställer att vägarbeten håller överenskommen kvalitet samt ger incitament 
till entreprenörer att planera byggandet efter minskade underhållsbehov och 
reducera störningarna för trafikanterna vid arbetets utförande. 

 
■ Förbättring av rapportering av dagens tekniska tillstånd. Att samla och 

analysera information om det tekniska tillståndet samt skapa full transparens 
kring kostnadsallokering för aktiviteter och anläggningstyper inom väg skapar 
bättre förutsättningar för att utföra effektivt drift- och underhållsarbete. 

 
■ Utveckling av innovativa upphandlingsmetoder. Tillämpa innovativa 

upphandlingsmetoder genom exempelvis tidsincitament vid genomförande av 
underhållsåtgärder. Det leder till att underhållsarbetet stör trafiken i mindre 
utsträckning vilket skapar ökad kapacitet främst i storstadsregioner. 

 

5.1.2 Storstadsåtgärder 
■ Implementering av existerande omledningsplaner och krismanualer. 

Trafikverket har utarbetat en handbok5

■ Utveckling av nära samarbete med institutioner ansvariga för kapacitetsarbete 
i storstäder . Ett nära samarbete med andra institutioner såsom kommuner, 
trafikhuvudmän och stadsledningar kommer att underlätta genomförande av för 
att öka kapaciteten i storstäder. Några exempel på områden där samarbete kan 

 med instruktioner om hur man ska 
hantera olyckor och hinder på vägen för att minska stopptider. Handboken 
innehåller instruktioner för bland annat arbete med omledningsplaner, 
samordning med andra myndigheter samt kvalitetssäkring av 
informationsförmedling till trafikanter i berörda områden i realtid. Detta leder 
till att stopp i trafiken vid exempelvis olyckor kan avhjälpas snabbare. 
Uppdaterade, välkända omledningsvägar ska finnas för både myndigheter och 
trafikanter.  

                                                        

5 ”Vägen fri – snabbt och säkert” Handbok om arbetet för att minska stopptiderna efter olyckor och 
hinder på väg 
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förbättras är samordning av analyser av framtida förändringar i stadsvägnätet, 
samordning av underhållsåtgärder etc.  

 
■ Optimering av vägassistansnivå samt incident management. Vägassistans, som 

bidrar till effektiv omledning av trafik vid olyckor, används i Stockholm och 
Göteborg. Utökad användning i dessa städer samt introduktion i Malmö skulle 
minska störningarna på vägnätet ytterligare. Incident management ska 
effektiviseras då idag sker stora störningar vid bärning av last genom oklara 
ansvarsförhållanden mellan väghållare, polis samt restvärdesledare. 

 
■ Optimering av mängden godstransporter i storstäder. En översyn av dagens 

godstransportbehov i storstäder bör genomföras. Mängden transporter kan 
minska genom införande av större omlastningscentraler utanför städerna. I ett 
längre perspektiv kan en lösning vara att reglera citylogistik.  

 

5.2 INFORMATIONSÅTGÄRDER 
Informationsåtgärder är åtgärder som syftar till att förbättra informationen till 
trafikanter och på så sätt öka kapaciteten. Dessa åtgärder är framförallt relevanta i 
storstäder men användningsområden finns även på nationell nivå. 

■ Vidare utveckling av ITS-system. Inom Trafikverket pågår ett kontinuerligt 
arbete med uppdatering och uppgradering av processer baserat på den senaste 
ITS-teknologin för att förbättra insamling av information, analys av 
trafiksituation och informering av trafikanter.  

■  Utveckling av användning av digitala informationsskyltar och radiosystem i 
realtid.  Tillhandahålla punktlig trafikinformation till resenärer som kan beröras 
av störningar via tillgängliga ITS lösningar som digitala informationsskyltar och 
radiosystem. Trafikanter ska på snabbaste och enklaste sätt få tillgång till 
uppdaterad trafikinformation för att själva aktivt välja väg i trafiken. 
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6 Behovs- och gapanalys 
Inom ramen för delprojekt ”Effektiviseringar inom befintligt vägnät” har ett behov om 
totalt 124 miljarder kronor identifierats för perioden 2012-21. I Nationella planen 
finns 109 miljarder kronor för samma period. Därmed finns behov om ytterligare 16 
miljarder kronor utöver gällande plan för perioden 2012-21 (detta är exklusive de 1,4 
miljarder Trafikverket tilldelades under hösten för perioden 2012-13), se bild 34 och 
35. För perioden 2021-25 har ett totalt behov om cirka 52 miljarder kronor 
identifierats.  

BILD 34 

Identifierat kostnadsbehov för perioden 2012-25

Totalt

176,5

124,4

52,1

Process- och
informationsåtgärder

0

Trimningar

11,7

8,3
3,4

Drift, underhåll och
reinvesteringar

164,8

116,1

48,7

KÄLLA: Trafikverket; teamanalys

SEK miljarder; 2009 års penningvärde
2012-21

2022-25

1 Kostnader för genomförande av process- och informationsåtgärder antas vara små i relation till andra kostnadsbehov, FOI kostnader redovisas i 
särskild ordning

 
 

■ För att behålla dagens funktionalitet och optimera livscykelkostnaden inom drift, 
underhåll, reinvesteringar och bärighet har ett behov om 116 miljarder 
identifierats under perioden 2012-21. Detta ger upphov till ett gap om cirka 13 
miljarder kronor gentemot gällande plan. Utöver detta har ett behov om 49 
miljarder kronor identifierats för perioden 2022-25.  

■ För att ytterligare utöka kapaciteten i befintligt system har trimningsåtgärder för 
8 miljarder kronor identifierats under perioden 2012-21. Detta ger upphov till ett 
gap om cirka 3 miljarder kronor gentemot gällande plan. Utöver detta har ett 
behov om 3 miljarder kronor identifierats för perioden 2022-25. 

■ I tillägg har även process- och informationsåtgärder identifierats. Dessa medför 
en liten, eller ingen, kostnad men kan ha en stor effekt. Ett kontinuerligt arbete 
pågår för att utveckla och genomföra dessa åtgärder. 
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BILD 35 

Jämförelse identifierat behov och nationella planen

15,9

Gap

12,8
3,1

2012-2021

124,4

116,1

8,3

2012-2021

108,5

103,3

5,2

Genomfört
2010-2011

21,0

20,7
0,3

2010-2021

129,5

124,0

5,5

1 Gap består av 2,6 miljarder kronor för trimning och 8,5 miljarder kronor för drift, underhåll och reinvestering
2 Estimerad genom intervjuer i Trafikverket
3 14 miljarder kronor för bärighet och tjälsäkringskostnader, 110 miljarder kronor i drift, underhåll och reinvesteringar

Behov av 
utökade medel

Identifierat behovNationella planen

SEK miljarder; 2009 års penningvärde

KÄLLA: Trafikverket; teamanalys

Drift, underhåll
och reinvesteringar

Trimningar
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7 Effektbedömning  
Inom ramen för delprojektet har, som tidigare nämnts, ett behov om 124 miljarder 
kronor identifierats för perioden 2012-21. Detta motsvarar 16 miljarder kronor utöver 
den Nationella planen (NPT). För de utökade ramarna har en potentiell 
samhällsekonomisk nettonuvärdesvinst om cirka 26 miljarder kronor uppskattats (se 
bild 36). Beroende på vald ambitionsnivå kommer kostnaden och effekten variera. 
Klart är att oavsett om de utökade medlen tillförs eller inte, bör åtgärder omprioriteras 
efter högsta möjliga samhällsnytta. Effekter för respektive nivå beskrivs nedan:  

■ Nivå 1 – Jämförelsealternativ (åtgärder enligt NPT). Följer nationella planen 
vad gäller kostnadsramar om 109 miljarder kronor för perioden 2012-21. 
Åtgärder genomförs efter samma fördelningsprincip mellan vägtyper som 
beskrivs i Nationella planen.  

■ Nivå 2 - Omprioritering av åtgärder inom NPT med fokus på kapacitet och 
effektivitet. Följer Nationella planen vad gäller kostnadsramar om 109 miljarder 
kronor för perioden 2012-21 men omprioriterar medel till de kapacitets- och 
effektivitetshöjande åtgärder med högst samhällsnytta.  

■ Nivå 3 - Utökade ramar utöver NPT. Följer identifierat behov om 124 miljarder 
kronor för perioden 2012-21, vilket motsvarar utökade ramar om 16 miljarder 
kronor. Underhåll och reinvesteringar utförs utifrån lägsta möjliga 
livscykelkostnad, medan trimningsåtgärder samt process- och 
informationsåtgärder genomförs och prioriteras för att uppnå största möjliga 
samhällsekonomiska vinst.  
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BILD 36 

 
 

7.1 SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTBEDÖMNING 
Effekten för varje ambitionsnivå har beräknats relativt NPT som tas som 
jämförelsealternativ. Den samhällsekonomiska effekten varierar mellan 19-26 
miljarder kronor under perioden 2012-21 beroende på nivå (se bild 37). 

■ Nivå 1 - Åtgärder enligt NPT.  Denna nivå tas som jämförelsealternativ för alla 
effektbedömningar.   

■ Nivå 2 - Omprioritering av åtgärder inom NPT med fokus på kapacitets- och 
effektivitetshöjande åtgärder. Den samhällsekonomiska vinsten från att 
omprioritera åtgärder är uppskattad till 19 miljarder kronor för 2012-21. Av 
denna vinst kommer 65 % från omprioritering av befintliga trimningsåtgärder, 
30 % från omprioriteringar inom drift- underhålls- och 
reinvesteringsverksamheten och resterande 5 % från process- och 
informationsåtgärder. De senare (process- och informationsåtgärderna) kostar 
relativt lite att genomföra då de i första hand är effektiviseringar inom befintligt 
system. Finansieringen av föreslagna omprioriteringar inom NPT kommer 
belasta framförallt planerade bärighets- och beläggningsåtgärder för basindustrin 
(skog och malm) och besöksnäringen på landsbygden. Konsekvensen är att ett 
uppdämt behov gradvis byggs upp vilket kommer att leda till höga framtida 
samhällskostnader. 

■ Nivå 3 - Utökade ramar över NPT. Den samhällsekonomiska vinsten från 
utökade ramar över NPT är uppskattad till 26 miljarder kronor för 2012-21 (detta 

Kostnad och samh ä llsekonomisk effekt per ambitionsniv å f ö r perioden 2012 - 21 

Samh ä llsekonomisk  
nettonuv ä rdesvinst 2012 - 21 

Uppskattad kostnad  
2012 - 21 

K Ä LLA: Nationella planen;  teamanalys 

SEK miljarder ; 2009  å rs penningv ä rde 

Omprioriteringar av  
å tg ä rder inom  NPT med  
fokus p å kapacitets - och  
effektivitetsh ö jande  
å tg ä rder 

Ut ö kade ramar ut ö ver  
NPT f ö r h ö gsta m ö jliga  
samh ä llsnytta 

2 

3 

Total 124,4 

15,9 

108,5 

26,4 

7,4 

19,0 
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motsvarar 7 miljarder mer i nettonuvärdesvinst och 23 miljarder mer i nytta 
jämfört med nivå 2).  Av denna vinst kommer 36 % från utökade medel till drift, 
underhåll och reinvesteringar, 60 % från utökade medel till trimningsåtgärder 
och resterande 4 % från process- och informationsåtgärder.   

BILD 37 

Samhällsekonomisk nettonuvärdesvinst av åtgärder utöver gällande plan 
för perioden 2012-21
SEK miljarder; 2009 års penningvärde; 2012-21

Övrigt1

0
0 0

Totalt nivå
2 och 3

26,4

Installa-
tioner

1,4 19,0

7,4

0,8
0,7

0,9

Trimningar2

15,9

Belagd väg

6,6

12,4

3,5

4,1

2,5

0,9

1,6

Broar

0,9

Process och 
information3

0,6

0

Drift, underhåll och reinvesteringar
1 Inga behov utöver gällande plan identifierade
2 ITS åtgärder står för cirka 80 procent av nyttan
3 Samhällsekonomiska nettonuvärdesvinsten är låg i absoluta tal då bara tillfällen vid händelsen på vägen påverkas som till exempel olyckor eller vägarbete

Nivå 2

Nivå 3

KÄLLA: Trafikverket; teamanalys  
 

7.2 TRAFIKANTEFFEKTBEDÖMNING 
Trafikantkostnader är samhällsekonomiska kostnader som uppstår när människor får 
spendera tid i kö (restidskostnader) och på grund av fordonsslitage (fordonskostnader). 
I detta kapitel behandlas effekten av utförda åtgärder på restiden per fordon i Sverige. 
Det utökade behovet av drift-, underhålls-, reinvesterings- och trimningsåtgärder som 
identifierats har en potential att minska den totala restiden i Sverige med cirka 18 
miljoner timmar per fordon och år, motsvarande cirka 2 % av den totala restiden i 
Sverige under 2010. Av denna effekt uppstår 56 % från åtgärder på belagd väg 
inklusive bärighetsåtgärder, 39 % från trimningsåtgärder och resterande 6 % från 
process- och informationsåtgärder.  

7.3 MILJÖEFFEKTBEDÖMNING 
Ökad kapacitet har en påtaglig effekt på miljön. Möjligheten för fler person- och 
lastbilar att färdas på vägar skapar ett flertal oönskade miljöeffekter, såsom generering 
av utsläpp och buller. Dessutom placeras vägar över naturliga djurvandringsstigar 
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vilket kan leda till att den biologiska mångfalden rubbas och att risken för viltolyckor 
ökar. Vattendrag för med både regnvatten och smält snö från vägbanan som förorenar 
mark och vatten. 

Ovanstående exempel är en del av en längre lista på de negativa aspekterna för miljön 
som ökad kapacitet på vägar skapar. Men kapacitethöjande åtgärder kan även ha en 
positiv miljöpåverkan, t.ex. kan de leda till minskade köer och därmed minskade 
utsläpp. Många kapacitetshöjande åtgärder syftar dessutom till utökad användning av 
kollektivtrafiken vilket även det har en positiv miljöpåverkan. Utöver detta medverkar 
Trafikverket till forskning med mål att minska utsläpp och föroreningar, exempelvis 
genom dammbindning och utveckling av bättre vägbeläggningar. En översikt av både 
positiva och negativa miljöeffekter kan ses i bild 38. 

Det är viktigt att miljöeffekterna värderas under planeringsfasen och att negativa 
effekter begränsas i samband med utförande av kapacitetshöjande åtgärder. Exempel 
på åtgärder kan vara bullerskärmar, bullervallar, stängsel, anläggning av våtmarker 
och utbyggnad av säkra passager för människor och djur.  

 

BILD 38 

Miljöåtgärder har identifierats för att motverka eventuella negativa miljöeffekter 

KÄLLA: Trafikverket NTP; teamanalys

▪ Ökad resande med 
kollektivtrafiken

▪ Minskade utsläpp till följd 
av mindre köer

▪ Minskad antal partiklar i 
luften till följd av optimerad 
beläggningsval

Positiva effekter som uppstår 
till följd av åtgärdsförslag Potentiella miljöåtgärder till att avhjälpa negativa effekter

Exempel

Bullerreduktion 

Stängslingsbehov 

Avhjälpa 
vandringshinder

Vattenåtgärder

▪ Åtgärder i utomhusmiljöer längds vägar 
t.ex. bullerskärmar, bullervallar etc.

▪ Beläggningsbyte och hastighetssänkning

▪ Stängsel för vilt längs med vandringsvägar 
för djur

▪ Tunnlar, broar och andra lösningar för att 
avhjälpa vandringshinder som vägen 
innebär

▪ Avledning av tillrinning av dagvatten
▪ Anläggning av våtmark

Negativa effekter som uppstår 
av ökad kapacitet

▪ Ökad trafik skapar en högre 
bullernivå längs vägarna

▪ Förändring i landskap, 
biologisk mångfald samt 
kulturellt värde

▪ Förorenat vatten från 
vägbyggen etc.
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8 Genomförande 

8.1 EXTRA TILLDELNING AV MEDEL 2012-13  
Den 31:a augusti 2011 tilldelades Trafikverket extra medel till väg om totalt 1,4 
miljarder kronor för åren 2012-2013. Till följd av detta har Trafikverket färdigställt en 
genomförandeplan med prioriterade åtgärder som ska utföras med dessa medel. I 
denna genomförandeplan går 400 miljoner till bärighetsåtgärder, 450 miljoner till 
investeringar (trimnings- och miljöåtgärder) samt 550 miljoner till underhålls- och 
reinvesteringsåtgärder. Av underhålls- och reinvesteringsåtgärderna går den största 
delen (cirka 460 miljoner) till underhållsåtgärder på belagd väg. Det är Trafikverkets 
uppfattning att implementeringen av åtgärderna för de extra 1,4 miljarderna under 
2012-13 är genomförbar och kommer att fullföljas enligt plan. 

BILD 39 

Den 31:a augusti 2011 tilldelades Trafikverket SEK 5 miljarder extra för åren 
2012-2013, varav SEK 1,4 miljarder riktar sig mot åtgärder inom väg

450

Totalt 

5 000

Järnväg totalt

3 600

Väg totalt 

1 400

950

Bärighets-
åtgärder

400

Investeringar

450

Underhåll och 
reinvesteringar

550

SEK miljoner

KÄLLA: Trafikverket

Väg

Varav ~350 miljoner är 
trimningsåtgärder och 
resterande ~100 miljoner 
miljöåtgärder

2012

2013
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8.2 GENOMFÖRANDEPLAN 
För att säkerställa ett långsiktigt och effektivt arbete med styrningen av drift, 
underhåll och reinvesteringar arbetar Trafikverket med ett antal områden.  

■ Trafikslagsövergripande planering. I nuläget arbetar Trafikverket med 
trafikslagsövergripande planering för väg och järnväg. Trafikslagsövergripande 
planering är viktigt framförallt för att undvika suboptimeringar men även för att 
säkerställa att en gemensam strategi finns för långsiktig utbyggnad i Sverige. 
Arbete kommer att ske för att fler trafikslag ska inkorporeras i detta och 
Trafikverket kommer att jobba vidare med att finna trafikslagsövergripande 
lösningar på flaskhalsar enligt fyrstegsprincipen.  

■ Ständig förbättring i form av process- och informationsåtgärder. Trafikverket 
arbetar med att effektivisera processer och informationsåtgärder för att uppnå 
ständig förbättring. Trafikverket har under det senaste året fokuserat mycket på 
att förbättra interna processer där ett exempel på ett pågående projekt som 
inkorporerar detta är PIA. Trafikverket kommer att fortsätta att kontinuerligt 
utvärdera nuvarande processer (t.ex. genom internationell jämförelse), och 
påbörja genomförandet av redan identifierade åtgärder. Dessutom kommer 
arbete fortgå med prioritering av utförande av åtgärder utifrån 
samhällsekonomisk effekt och enkelhet av genomförande 

■ Identifiera, utvärdera och prioritera trimningsåtgärder. Trafikverket arbetar 
kontinuerligt med att genomföra och utvärdera möjliga trimningsåtgärder i 
områden med kapacitetsproblem (t.ex. genom internationell jämförelse). 
Dessutom pågår arbete med prioritering av utförande av åtgärder utifrån 
samhällsekonomisk effekt och enkelhet av genomförande  

■ Utforma kortsiktiga (3-5 åriga) och långsiktiga planer (10-åriga). 

– Idag utförs 3 åriga verksamhetsplaner årligen. Ett kontinuerligt arbete 
kommer att fortgå för att förbättra kvaliteten och detaljnivån på dessa planer.  

– Arbetet kommer att fortgå med att utforma och kvalitetssäkra 10-årsplaner 
samt att skapa processer och standarder för ett fortsatt kontinuerligt 
genomförande av dessa. Utvärdering genomförs även om huruvida alla 
teknikslag ska ha långsiktiga planer eller om kortare kan accepteras för vissa 
teknikslag.  

■ Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av uppnådda resultat. Trafikverket 
arbetar med uppföljning och utvärdering av resultat. Resultatet är av stor 
betydelse för styrningen av Trafikverkets olika verksamheter och underlättar 
genomförande av nödvändiga förändringar och justeringar mot planerade 
aktiviteter.  

 

 

 



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon:010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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