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Sverige är inte enbart en glest be-
folkad nation med stora avstånd. 
Vi har också storstadsområden, 
där trängseln är ett hot mot miljö 
och tillväxt. Många timmar för-
loras i köer och förseningar. Vi 
vill satsa på åtgärder som gör 
att befintliga vägar kan utnyttjas 
bättre, men utbyggnad för att få 
ökad kapacitet på det högtrafi-
kerade vägnätet i storstäderna 
är också nödvändig. Det blir 
också allt viktigare att vi sam-

arbetar med kommuner och andra väghållare för att 
möta kraven från den växande trafiken.

 Resor och transporter ska fungera smidigt även när 
olika trafikslag är inblandade. Perspektivet ”hela resan” 
ställer särskilda krav på ökad samordning, både  
mellan trafikhuvudmän och mellan olika trafikslag. 
Detta gäller såväl kortare arbets- och pendlingsresor 
som transporter av människor och gods över hela  
landet. Samtliga transportpolitiska mål, som vi har  
att beakta, måste prövas mot bland annat detta.

 Trafiksäkerhetsinsatserna under året räckte dess-
värre inte för att nå ned till etappmålet 2007 för antalet 
döda i trafiken. På det statliga vägnätet var antalet 
omkomna oförändrat jämfört med föregående år. På 
mötesseparerade vägar omkom cirka 40 personer under 
2007 och på övriga vägar 310 personer. Den starka trafik- 
utvecklingen var en bidragande orsak till att det inte 
gick att nå etappmålet, som sattes i en lågkonjunktur 
1997. Bland annat mer än fördubblades antalet motor-
cyklar. Vi har också haft svåra olyckor med EU-mopeder, 
där kraven på förarens ålder och kompetens är låga.

Under 2008 planerar Vägverket ett antal åtgärder för 
att antalet dödade och skadade i vägtrafiken ska fort-
sätta att minska. Ett nytt hastighetsgränssystem med 
steg på 10 km/tim kommer att tas i bruk. Minst 100 nya 
trafiksäkerhetskameror och ytterligare cirka 20 mil 
mötesseparerad väg planeras. Liksom tidigare år fort-
sätter arbetet med att separera oskyddade trafikanter 
från motortrafik.

Klimatfrågan har varit i centrum för samhälls-
debatten år 2007. Många aktörer, både privata och 
offentliga, har bidragit med åtgärder för att begränsa 
utsläppen av klimatgaser. Vägverket har arbetat med 
bland annat projekten Sparsam körning och Hållbara 
resor och transporter. Detta arbete har under året 
intensifierats och internationaliserats. Vägverket har 
tagit fram en klimatstrategi som en del i sin strategiska 
plan. Ett antal statliga myndigheter, bland annat Väg-

verket, har tillsammans lämnat underlag till en svensk 
strategi för effektiva energisystem och transporter. EU 
har lagt förslag om energieffektivisering och förnybara  
drivmedel. Men även industrin och näringslivet har 
fångat upp frågan. Detta märks bland annat genom pro- 
jektet Klimatneutrala godstransporter som har initierats 
av Schenker med bland annat Volvo Lastvagnar, Preem, 
Vägverket och Chalmers som samarbetsaktörer.

Arbetet mot buller kommer att gå in i en ny fas efter- 
som första etappen, att åtgärda de värst utsatta bostads- 
miljöerna, är i stort sett avslutad. När det gäller de 
statliga vägarna är arbetet i princip slutfört under 
2007. Nu inriktas arbetet mot maxbuller, men vi ska 
också stödja kommunerna för att även bullersitua-
tionen längs kommunala vägar ska förbättras.

Vägverket och Banverket har tillsammans med  
aktörerna inom kollektivtrafikområdet tagit fram ett 
handlingsprogram för kollektivtrafikens utveckling, 
Koll framåt. Programmet sätter kunden i centrum och 
visar på potentialen att använda kollektivtrafiken som 
ett verktyg för regional utveckling. Kollektivtrafiken 
ska vara enkel att använda och trafiken ska gå och 
komma i rätt tid. Programmet är ett bra underlag för 
åtgärdsplaneringen inför 2010 – 2019. Det innehåller 
också konkreta åtgärder som redan påbörjats, som 
ett boknings- och betalsystem för alla trafikslag samt 
bättre rutiner och stöd för störningshantering.

Om andelen resor med cykel ökar är det bra för både 
miljön och folkhälsan. Vägverket har under 2007 till-
sammans med Banverket och NUTEK konkretiserat 
vad som krävs för ökad och säker cykling. Arbetet har 
förankrats hos nationella aktörer och intressenter. 
Bland annat har behovet av cykelvägar längs det  
statliga vägnätet kartlagts enligt en enhetlig modell 
och resultatet kan användas i den kommande åtgärds-
planeringen.

Från juli 2007  har Vägverket avsatt resurser för 
att bistå regeringens utredare av en trafikinspektion, 
Transportinspektionen. Detta arbete genomförs enligt 
direktivet i två etapper där utredaren under året lämnade 
förslag till vilka verksamheter som ska föras över till 
den nya myndigheten. I den andra etappen ska utredaren 
föreslå åtgärder som krävs för att den nya myndigheten 
ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2009. 
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FAKTA Om TrANsPOrTseKTOrN

Fakta om transportsektorn Fakta om transportsektorn

Utvecklingen av Sveriges ekonomi och befolkning har 
stor inverkan på transporterna. Under 2007 ökade 
Sveriges BNP med cirka 3,51 procent och befolkningen 
med cirka 0,82 procent. Trafikarbetet på de statliga 
vägarna ökade med 2,4 procent för personbilar och för 
den tunga trafiken med 5,3 procent.

Definitioner:
Trafikarbete: Den totala körsträckan för alla fordon (fordons-
kilometer).
Persontransportarbete: Den totala ressträckan för alla  
personer (personkilometer).
Godstransportarbete: Den totala mängden fraktat gods  
multiplicerat med antal kilometer (tonkilometer). 

 
Transporter i sverige
 
Vägtrafiken står för 87 procent av persontransport- 
arbetet i Sverige. [Fig. 1]

Persontransportarbetet har sedan 1998 ökat med 10 
procent på väg, med 5 procent med flyg, med 35 procent 
med bantrafik och med 32 procent till sjöss. Under 2007 
ökade persontransportarbetet på väg med 2,2 procent 
jämfört med 2006, med flyg med 4,7 procent, med ban-
trafik med 6,6 procent och till sjöss med 5,8 procent.

Av det totala godstransportarbetet svarade vägtrafiken 
2007 (1998) för 41 (41) procent, sjöfartstrafiken för 37  
(37) procent och järnvägstrafiken för 22 (22) procent. [Fig.2]

Vägtrafik 
 
Trafikarbetet med personbil har ökat med 2 procent 
sedan 2006. Sedan 1998 har trafikarbetet ökat med  
12 procent. Trafikarbetet med buss har minskat med  
10 procent sedan 1998. För motorcykel har trafik- 
arbetet mer än fördubblats.

Trafikarbetet med lastbil har ökat med 44 procent 
sedan 1998. Fördelat på lätta och tunga lastbilar var 
ökningen 59 respektive 26 procent. Den relativt kraf-
tiga ökningen av lätta lastbilar beror dels på ökad för-
säljning av lätta lastbilar, dels på att vissa personbilar 
har registrerats om till lätta lastbilar. [Fig. 3] 

På det statliga vägnätet har trafikarbetet ökat med 
17 procent sedan 1998. Ökningen var störst på euro-
pavägarna, 22 procent. Under 2007 ökade trafikarbetet 
med cirka 2,8 (0,2) procent. För personbilar ökade tra-
fikarbetet med 2,4 (-0,1) procent medan trafikarbetet 
med tunga fordon ökade med 5,3 (2,1) procent.

Persontrafikens energieffektivitet3 har förbättrats med 
knappt 2 procent de senaste fem åren. Orsaken är fram-
för allt att personbilarna har blivit mer energieffektiva. 
Siffrorna för godstrafiken är mer osäkra. [Fig.4]

[Fig. 3]  TRaFIkaRbeTe  
 Miljoner fordonskilometer

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Personbil 57 670 58 931 59 654 60 247 61 961 62 549 62 971 63 188 62 979 64 390

Lätt lastbil ≤ 3,5 ton 4 267 4 496 4 705 5 002 5 412 5 656 5 909 6 191 6 403 6 788

Tung lastbil > 3,5 ton 3 649 3 808 3 894 3 963 4 095 4 118 4 155 4 230 4 337 4 591

Buss 978 976 945 919 927 913 890 876 872 876

Moped 109 109 119 143 160 184 201 242 283 323

MC 392 426 468 511 578 625 674 712 755 812
 
Källa: VTI, SCB, SIKA och Vägverket. Data bygger på en reviderad trafikarbetsmodell där även den nya körsträckedatabasen används.

[Fig. 4]  VäGTRaFIkens eneRGIeFFekTIVITeT

 

 2003 2004 2005 2006 2007

Persontrafik (MJ/personkm) 1,72 1,72 1,72 1,70 1,69

Godstrafik (MJ/tonkm) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5

Sjöfart 0,7%Luftfart 2,6%
Bantrafik 9,5%

Vägtrafik, 
övrigt 10,7%

Vägtrafik, 
personbil 76,5%

[Fig.1]  TRAFIKSLAGENS ANDEL AV 
 PERSONTRANSPORTARBETET I SVERIGE Miljarder tonkilometer

[Fig.2]  GODSTRANSPORTARBETE I SVERIGE 
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1. Prognos från Konjunkturinstitutet.
2. Preliminär uppgift för 2007.
3. Energiåtgång per person och sträcka respektive per ton och sträcka.

Vägtrafiken står för 87 procent av  
persontransportarbetet i sverige.

Källa: SIKA.

Källa: SIKA och Banverket.

södra länken är en viktig del  
av Stockholmsområdets vägnät.
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Användare
 

I snitt reser vi dagligen 39 km per person, varav 28 
km med personbil. Män reser i genomsnitt 44 km per 
person och dag, medan kvinnor reser 35 km. Den totala 
reslängden är 105 miljarder personkilometer, varav 58 
miljarder för män och 47 miljarder för kvinnor 1.

Drygt 81 procent av befolkningen över 18 år hade kör-
kort år 2007, totalt 5,8 miljoner personer. Av kvinnorna 
hade 75 procent körkort och av männen 88 procent.
 
 
Fordon
 
Inregistreringen av personbilar och lastbilar ökade 
med 8,0 respektive 11,9 procent jämfört med 2006. 
Antalet personbilar som direktimporterades 2007 
uppgick till cirka 29 900, vilket var 0,2 procent fler än 
2006. [Fig. 5]

Av lätta fordon (personbil, lätt lastbil och lätt buss) 
drevs 84 procent med bensin (varav 0,2 procent elhy-
brider) och 14 procent med diesel. Resterande drevs 
huvudsakligen med etanol (1,7 procent) eller gas (0,3 
procent). De tunga fordonen (tung buss och tung last-
bil) var dieseldrivna till 96,5 procent. Resterande drevs 
med bensin (1,7 procent), etanol (0,5 procent) eller gas 
(1,3 procent).

Andelen förnybara bränslen2 inom hela vägtransport-
sektorn var 2007 cirka 4,5 (3,5) procent. Ökningen se-
dan 2006 beror främst på ökad inblandning av RME/
FAME i diesel samt ökad användning av bränslet E85. 
[Fig. 6]

Andelen inregistrerade lätta fordon3 som kan drivas 
med alternativa bränslen4 ökade med cirka 25 procent 
under 2007. Knappt 11 procent av alla fordon som inre-
gistrerades 2007 kan drivas med alternativa bränslen. 
[Fig. 7]

Mängden levererad motorbensin (exklusive lågin-
blandad etanol) var för de första elva månaderna 2007 
cirka 2,1 procent lägre än motsvarande period under 
2006. Detta är främst ett resultat av bensindrivna per-
sonbilar och lätta lastbilar som har bytts ut mot die-
sel- och etanoldrivna.

Mängden levererad diesel var cirka 3,8 procent hö-
gre de elva första månaderna 2007 än motsvarande 
period 20065. Inom vägtransportsektorn har diesel-
förbrukningen ökat på grund av dels att bensindrivna 
fordon har bytts mot dieseldrivna, dels att trafikarbe-
tet med tunga lastbilar har ökat. En ökad inblandning 
av fettsyrametylestrar (FAME) i dieseln medförde att 
ökningen av levererad ren diesel dämpades något. 
Ökningen inklusive FAME var 5,7 procent.

Bränsleförbrukningen för nya personbilar 2007 
 var i genomsnitt 7,3 l/100 km, en minskning med  

0,5 l/100 km sedan 2006. Det är den största årliga 
minskningen av bränsleförbrukningen sedan samman-
ställningarna startade 1978. Bidragande orsaker till 
den minskade bränsleförbrukningen är den koldioxid-
differentierade fordonsskatten som infördes under 
2006, tillsammans med miljöbilspremie och skatte-
rabatten för dieselbilar med särskilt låga partikelut-
släpp. Sverige är ett av de länder i EU som har högst 
andel biodrivmedel. År 2005 var andelen 2,2 procent, 
jämfört med cirka 1 procent inom EU-25-länderna6. 

Koldioxidutsläppen för nya personbilar 2007 var i 
genomsnitt 181 g/km. År 2006 var det genomsnittliga 
koldioxidutsläppet 160 g/km för nya bilar inom  
EU-25-länderna. [Fig. 8] 
  

[Fig. 5]   anTaL FoRdon I TRaFIk I sLuTeT aV RespekTIVe åR 
 Antal tusen

 

 2003  2004 2005  2006  2007

Personbil 4 078  4 116  4 157  4 207  4 264

Buss 14  13  13  14  13

Lastbil, lätt (≤ 3,5 ton totalvikt) 346  365  385  401  425 ***

Lastbil, tung (> 3,5 ton totalvikt) 75  75  76  79  80 ***

Släp 781  805  834  863  898

Terrängskoter 148  156  170  177  184

Traktor 327   327  327  327  324

Motorcykel (per 30 juni)**** 217  235  250  269  287

EU-moped klass I (per 30 juni)**** 30  48  72  94  118

Moped klass II 114 * 104 ** 87 * 83 * 80 ***
 
Källa: SIKA (om inget annat anges). 
 * Trafikförsäkrade fordon per 30 juni. Källa: Sveriges försäkringsförbund.
 ** Trafikförsäkrade fordon per 31 december. Källa: Sveriges försäkringsförbund.
 *** Skattade siffror.
 **** Källa: SCB.

[Fig. 6]  andeLen FÖRnybaRa bRänsLen InoM heLa VäGTRanspoRTsekToRn

 

 2003 2004 2005 2006 2007

Andelen förnybara bränslen inom hela vägtransportsektorn, % 1,4 2,4 2,6 3,5 4,5

Fakta om transportsektorn Fakta om transportsektorn

1. Inrikes resor för personer i åldern 15–84 år. Källa: RES (mätdags- 
 period 2005-10-01 – 2006-09-30). Under 2007 har ingen resvane- 
 undersökning gjorts.
2. Omfattar RME (låginblandat i diesel och rent), biogas (inte naturgas) 
 och etanol (låginblandat i bensin, i E85 och nästan rent i buss- 
 bränsle). Endast förnybar del i bränsle inräknas. 6. EU-25-länderna är de länder som är medlemmar i EU sedan 2004.

Infrastruktur
 

Det svenska vägnätet består av cirka 98 000 km stat-
liga allmänna vägar och cirka 41 000 km kommunala 
gator och allmänna vägar. Förutom de allmänna 
vägarna finns cirka 76 000 km enskilda vägar med 
statsbidrag och ett mycket stort antal enskilda vägar 
utan statsbidrag, merparten så kallade skogsbilvägar. 
[Fig. 9]

3. Fordon registrerade för första gången i EU. Under 2007 registrerades
 totalt 393 000 (362 000) fordon. Cirka 42 000 (33 700) av dessa kan 
 drivas med alternativa bränslen. 
4. Omfattar samtliga bränsleslag förutom bensin och diesel.
5. Avser total mängd levererad diesel. Det innefattar även diesel  
 för andra ändamål än som drivmedel inom vägtransportsektorn.

bränsleförbrukningen för nya personbilar 
2007 var i genomsnitt 7,3 l/100 km, en  
minskning med 0,5 l/100 km sedan 2006.

[Fig.7]  andeL InReGIsTReRade FoRdon peR bRänsLesLaG  
 Procent

Lätta fordon 2003 2004 2005 2006 2007

Bensin 83,5 81,9 78,4 63,9 49,8

varav elhybrider 0,0 0,3 0,7 1,3 1,8

Diesel 14,5 15,9 18,3 27,5 40,3

Etanol 1,6 1,8 2,7 7,4 9,3

Gas 0,4 0,4 0,6 1,2 0,6

El 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tunga fordon     

Diesel 98,0 97,2 95,6 94,5 96,7

Gas 1,5 2,5 1,9 2,7 1,9

Etanol 0,0 0,0 0,0 1,5 0,1

Bensin 0,4 0,3 2,5 1,3 1,3

[Fig. 8]  bRänsLeFÖRbRuknInG och koLdIoxIduTsLäpp FÖR nya peRsonbILaR

    1995* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bensin l/100 km 9,3 8,7 8,5 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,0 7,8

Diesel l/100 km 7,5 6,5 6,5 6,5 6,7 6,9 7,1 7,1 7,0 6,9 6,6

Totalt bensin och diesel l/100 km 9,3 8,5 8,3 8,2 8,3 8,3 8,2 8,2 8,1 7,8 7,3

CO2 g/km för bensindrivna 222 208 203 199 199 198 198 197 194 190 185

CO2 g/km för dieseldrivna 199 174 175 176 178 183 188 189 188 183 176

Totalt bensin och diesel CO2 g/km 221 204 201 197 198 197 198 197 194 189 181
 
Källa: Bilindustrin, ACEA, JAMA, KAMA (1995–2004) och Vägverket (2005–2007). Uppgifter för 2007 är preliminära.
*1995 är basår för den europeiska överenskommelsen om minskade koldioxidutsläpp från nya bilar.

[Fig. 9]  VäGLänGd och TRaFIkaRbeTe 2007

kategori  Väglängd, km*  antal fordonskm 

   (miljarder)

statliga vägar 98 400 52

Vägkategori  

Europavägar 6 400 20

Övriga riksvägar 8 900 13

Primära länsvägar 11 000 8

Övriga länsvägar 72 100 11

hastighetsgräns  

120 km/tim 50 0

110 km/tim 5 400 13

 90 km/tim 24 450 21

 70 km/tim 60 650 14

 50 km/tim 7 600 4

 30 km/tim 250 0

Vägtyp  

Motorvägar 1 800 14

Motortrafikleder 400 1

varav mötessäkrade 350 1

4-fältsväg 200 1

Vanlig väg 96 000 36

varav mötessäkrade 1 400 3

kommunala gator och vägar 41 000** 22

Källa: Sveriges kommuner och landsting, VTI och Vägverket. 
 * Uppgifterna är avrundade. 
 ** Uppgiften avser år 2005.
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resULTATredOVIsNING 

sammanfattning 
 
Vägverket är central förvaltningsmyndighet med sam-
lat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsyste-
met. Vägverket ska verka för att de transportpolitiska 
målen uppnås och vara samlande, stödjande och pådri-
vande i förhållande till övriga berörda parter1. 

Vägverket ska enligt regleringsbrevet för budgetåret 
2007 i sektorsredovisningen redovisa och kommentera 
måluppfyllelsen mot det övergripande transportpoli-
tiska målet, de sex transportpolitiska delmålen och de 
långsiktiga etappmålen till dessa. Etappmål som en-
bart gäller Vägverkets verksamhet under 2007 återrap-
porteras i myndighetens årsredovisning. Vägverket ska 

även rapportera om betydelsefulla överenskommelser 
med andra aktörer, deltagande i EU:s ramprogram för 
forskning och teknisk utveckling, integrering av barn-
perspektiv i verksamheten samt åtgärder för effektiv 
och säker IT-infrastruktur och förfrågningar från ope-
ratörer om att utnyttja Vägverkets infrastruktur. 

Resultatet för 2007 redovisas under varje delmål och 
etappmål. Vägverkets bedömning av måluppfyllelse  
är att 6 av 18 transportpolitiska delmålen och etapp- 
målen har uppnåtts, 6 har delvis uppnåtts och 6 har 
inte uppnåtts. Det sammanvägda utfallet för det över-
gripande målet för transportpolitiken bedöms som 
delvis uppfyllt. För jämställt transportsystem är det 
första gången måluppfyllelsen bedöms.

1. Förordning 1998:1825.

MåL I ReGLeRInGsbReVeT MåLuppFyLLeLse

säker trafik  

Delmål   

En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller  RÖTT 

allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets  

utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta.    

Etappmål   

Antalet dödade och svårt skadade till följd av vägtrafikolyckor skall minska och antalet dödade  RÖTT 

i vägtrafikolyckor skall understiga 270 personer år 2007 inom hela vägtransportsektorn.  

Miljö  

Delmål   

En god miljö där vägtransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att  GULT 

miljökvalitetsmålen uppnås. 

Etappmål 1   

Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör 2010 ha stabiliserats på 1990 års nivå. RÖTT

Etappmål 2   

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet skall inte överskrida fastställda  RÖTT 

miljökvalitetsnormer (MKN). 

 Etappmål 3   

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som RÖTT 

 riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder skall ha minskat med 5 procent till 2010 jämfört  

med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara effektivaste reduktion av störningar och  

prioriteringar av de mest bullersatta människorna.  

Etappmål 4   

Senast 2010 skall alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller som betjänar  RÖTT 

mer än 50 personer per år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten som är  

avsett att användas som dricksvatten, uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god  

kvalitet med avseende på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik.  

Etappmål 5   

Infrastrukturen skall planeras utifrån en helhetssyn som inkluderar en strävan att bevara och  GRÖnT 

utveckla ekologiska funktioner, kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet samtidigt som  

intrången minimeras.  

Regional utveckling  

Delmål   

En regional utveckling, där vägtransportsystemets utformning och funktion skall bidra till att uppnå  GRÖnT 

målet för den regionala utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.  

Jämställdhet  

Delmål   

Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns  GULT 

transportbehov. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter att påverka transportsystemets  

tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.  

MåLuppFyLLeLse
 
  GRÖnT   Målet har uppnåtts.   GULT   Delar av målet har uppnåtts.   RÖTT   Målet har inte uppnåtts.

MåL I ReGLeRInGsbReVeT MåLuppFyLLeLse

det övergripande målet för transportpolitiken  

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt  GULT 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.  

Tillgänglighet  

Delmål   

Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas  GULT 

och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses.  

Etappmål 1   

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och GRÖnT 

 omvärlden skall successivt förbättras.  

Etappmål 2  

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka. GULT

Etappmål 3   

Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik,  GRÖnT 

skall öka. Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.  

Etappmål 4   

Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka. GRÖnT

Etappmål 5  

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet skall öka. GULT

Transportkvalitet  

Delmål   

En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger  GULT 

en hög transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.  

Etappmål 1   

Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet skall successivt förbättras. GRÖnT
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ResultatanalyseR
Vägverkets rapportering omfattar utvecklingen i väg-
transportsystemet samt utfall och analyser av målupp-
fyllelse. I sektorsredovisningen används genomgående 
en modell där utfallet anges med fastställda mått och 
måluppfyllelsen bedöms utifrån fastställda kriterier. 

För en fullständig målanalys behövs det tydligt for-
mulerade avsikter för målet, ett fastställt målår samt 
kunskap om hur olika åtgärder har påverkat utfallet, 
det vill säga tydliga effektsamband. Det är också vik-
tigt att måtten återspeglar målet och dess syfte. Det är 
svårt att åstadkomma en fullständig målanalys, bland 
annat för att alla mål inte är konkreta och det ännu 
saknas en del relevanta mått, mätmetoder och mät-
instrument. Trappstegen nedan symboliserar hur långt 
vi anser oss ha kommit i utveckling mot en fullständig 
målanalys. Möjligheten att göra målanalyser varierar 
mellan målen och beror på vilket av trappstegen del-
målet befinner sig. Vår ambition är att kontinuerligt 
utveckla målanalyserna och metoder för dessa. [Fig. 10]

 
det övergripande målet för  
transportpolitiken

Transportpolitiken skall säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-
borgarna och näringslivet i hela landet.  

RegeRingens styRning av tRanspoRtsystemet 
Syftet med det övergripande målet är att uppnå ett 
transportsystem som är samhällsekonomiskt effektivt 
och miljömässigt, ekonomiskt, kulturellt och socialt 
hållbart. Målet innebär också att vi ska åstadkomma 
ett transportsystem som långsiktigt och på ett uthål-
ligt sätt uppfyller delmålen om tillgänglighet, positiv 
regional utveckling, transportkvalitet, säkerhet, jäm-
ställdhet och god miljö. 

I det övergripande målet finns alltså både ett samhälls- 
ekonomiskt effektivitetskrav och ett krav på en lång-
siktigt hållbar transportförsörjning. Målet gäller 
medborgarna och näringslivet i hela landet och kraven 
på hållbarhet förutsätter hänsyn till kommande gene-
rationer. 
 
HuR väl HaR tRanspoRtpolitikens  
intentioneR uppfyllts? 

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på en  
sammanvägd bedömning av dels utfallet för tre valda 
effektivitetsmått, dels en sammanvägning av effekti-
vitetsmåtten med utfallet för måtten för de olika 
transportpolitiska delmålen. [Fig. 11] 

 
vägveRkets Redovisning av utfall  
mot det öveRgRipande målet 
Det övergripande transportpolitiska målet innehåller 
flera dimensioner. Därför måste förslag på åtgärder i 
transportsystemet analyseras utifrån målets alla di-
mensioner för att åtgärderna ska bidra till att målet 
kan nås. Detta innebär att underlaget för beslut om 
åtgärder bör innehålla analyser av den samhällseko-
nomiska effektiviteten, långsiktig hållbarhet, effekter 
över tid och påverkan på fördelning samt en analys 
mot delmålen. Vi har i redovisningen av utfallet mot 
det övergripande målet valt att speciellt belysa den 
samhällsekonomiska dimensionen och dimensionen 
långsiktig hållbarhet. [Fig. 12]

Resultatredovisning Resultatredovisning

Intentioner och avsikter 
med målen är kända

Målen är översatta i
heltäckande mått

Jämställdhet
Regional utveckling
Tillgänglighet

Transportkvalitet

Miljö
Trafiksäkerhet

Målen är tidssatta

Alla effektsambanden
är kända

Mätmetoder, mätinstrument
och mätning av måtten

Samhällsekonomisk effektivitet

Tre mått:

(1)

(2)

(3) 

Nettonuvärdeskvot för 
väginvesteringar större än 
100 miljoner kronor och för 
objekt som öppnats för trafik 
år 2006   GRÖNT

Internaliseringsgrad externa 
marginalkostnader   GULT

Återställningsnivå   RÖTT

Långsiktigt hållbar

Två mått:

(1)

(2)

 

Måtten för samhällsekonomisk 
effektivitet ~   GULT

Utfall för de sex transport-
politiska delmålen:

- Tillgänglighet GULT

- Transportkvalitet GULT

- Trafiksäkerhet RÖTT

- Miljö GULT

- Regional utveckling GRÖNT

- Jämställdhet GULT
Delar av målet har nåtts ~   GULT

Delar av målet har nåtts ~   GULT

Delar av målet har nåtts ~   GULT

Samlad bedömning

samhällsekonomisk 
något som kallas samhällsekonomiskt berör ekonomiska förhållanden i samhället som helhet, till skillnad från företagsekonomiskt  
och privatekonomiskt, som rör enstaka företag respektive individer.

samhällsekonomisk analys
Ett samlingsnamn för alla analyser av sam-
hällsekonomisk karaktär.
 
 
 

kostnadseffektivitet
En situation där kvantifierade mål uppnås till 
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad.

samhällsekonomiskt lönsamt
Positivt nuvärde av alla kostnader och intäkter 
som är förknippade med förbrukning av resur-
ser eller med effekter och nytta som medbor-
garna och företagen är villiga att betala för.

nettonuvärdeskvot, nnk
För att en åtgärd ska vara samhällsekonomiskt 
lönsam enligt en samhällsekonomisk nytto-
kostnadskalkyl ska den ha en nettonuvärdes-
kvot som överstiger 0. 

nnK =        nytta – kostnad      
                 investeringskostnad

samhällsekonomisk bedömning
En samhällsekonomisk kalkyl som också 
inkluderar bedömningar av relevanta effekter 
som inte kunnat kvantifieras eller värderas i 
monetära termer.
 
 
samhällsekonomisk effektivitet
En åtgärd antas leda till ökad välfärd om 
vinsterna för dem som vinner på en förändring 
kan kompensera förlusterna för dem som 
förlorar på den, så att en nettoförbättring ändå 
uppstår. Det demokratiska beslutssystemet 
måste också anse att den nya välfärdsfördel-
ningen är acceptabel. Samhällsekonomisk 
effektivitet i transportsektorn förutsätter att 
kostnaden för investeringar motsvaras av 
individernas betalningsvilja och att endast de 
transporter utförs som täcker sina marginal-
kostnader.

samhällsekonomisk kalkyl
Beräkning av en åtgärds samhällsekonomiska 
kostnad och nytta. Alla effekter presenteras 
dels kvantitativt och dels värderade. Beräk-
ningen sammanfattas dessutom ofta i en 
nettonuvärdeskvot (nnK).

Internaliseringsgrad
Kvantifiering av hur stor del av de totala ex-
terna kostnaderna som är internaliserade. De 
externa effekterna internaliseras helt (inter-
naliseringsgrad 100 %) om skatten sätts lika 
med den marginella externa kostnaden. Vid full 
internalisering betalar trafikanten för samtliga 
kostnader som denne ger upphov till genom 
sin användning av infrastruktur, även för 
exempelvis luftföroreningar, slitage och buller. 
Därmed finns ingen skillnad mellan samhällets 
kostnad och den kostnad trafikanten betalar 
(extern effekt) och trafikeringen kan sägas vara 
samhällsekonomiskt effektiv.

[Fig. 12]  den saMhäLLsekonoMIska dIMensIonen

[Fig. 11]  MeTod FÖR bedÖMnInG aV deT ÖVeRGRIpande MåLeT
[Fig. 10]  MåLanaLysens TRappsTeG 
 Alla stegen krävs för en fullständig målanalys.

kraven på hållbarhet förutsätter  
hänsyn till kommande generationer.
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den samhällsekonomiska dimensionen 
I en samhällsekonomisk kalkyl inkluderas samtliga  
effekter som kan identifieras, kvantifieras och värderas 
i monetära termer. De effekter som vanligen används 
i kalkyler för väginvesteringar är för närvarande tids-
vinster, olycksrisker, luftemissioner, koldioxidutsläpp, 
fordonskostnader, drift och underhåll samt skatte-
finansieringskostnader. [Fig. 13]  Alla relevanta effekter 
kan inte kvantifieras och värderas men bör åskådlig- 
göras på annat sätt. Det finns inga teoretiska hinder 
(om än praktiska) mot att utveckla de samhällseko-
nomiska kalkylerna så att de innefattar begreppet 
långsiktig hållbarhet i betydligt större utsträckning än 
i dag. En metod har tagits fram för att beskriva olika 
effekter av en föreslagen åtgärd inom vägtransport-
systemet på ett samlat och strukturerat sätt. Metoden 
benämns Samlad effektbedömning och beskriver såväl 
prissatta som ickeprissatta effekter samt fördelnings-
effekter och en bedömning av måluppfyllelse mot de 
transportpolitiska målen.

HuR mäteR vi utfall föR  
det öveRgRipande målet?
I dag mäter vi det övergripande målet med både måt-
ten för samhällsekonomisk effektivitet och måtten 
för långsiktig hållbarhet. Tillsammans utgör de olika 
effektivitetsmåtten, inklusive de som gäller delmålen, 
indikatorer på om samhällets åtgärder leder till att det 
övergripande målet kan uppnås eller inte. Mätningen 
belyser olika delar men är inte fullständig. 

Samhällsekonomisk effektivitet mäts med tre mått: 
nettonuvärdeskvot för väginvesteringar större  • 

  än 100 miljoner kronor och för objekt som öppnats  
  för trafik år 2007

internaliseringsgrad för externa marginalkostnader• 
återställningsnivå.• 

Långsiktig hållbarhet mäts med:
måtten för samhällsekonomisk effektivitet • 
utfall för de sex transportpolitiska delmålen.• 

måluppfyllelse föR samHällsekonomisk  
effektivitet

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Bedömningen av måluppfyllelse baseras på en sam-
manvägd bedömning av utfallet för de tre valda ef-
fektivitetsmåtten. Den samhällsekonomiska effektivi-
teten bedöms ha ökat genom lönsamma investeringar 
och internaliseringsgraden kan antas ha ökat något 
i och med åtgärder som införande av trängselskatt i 
Stockholm.  Återställningsnivån för underhållet har 
bedömts öka. Indikatorerna ger sammanvägt delvis 
uppfyllt mål om samhällsekonomisk effektivitet. 

måttet nettonuvärdeskvot
För att en åtgärd ska vara samhällsekonomiskt lönsam 
enligt en samhällsekonomisk nyttokostnadskalkyl  
ska den ha en nettonuvärdeskvot som överstiger 0.  
Att genomföra projekt som är samhällsekonomiskt 
lönsamma leder till ökad effektivitet. 

Beräkningen av nettonuvärdeskvoten baseras på ut-
fallet i efterkalkyler för väginvesteringar. Gränsen för 
krav på efterkalkyler har höjts från en investerings-
kostnad på 50 miljoner kronor 2006 till 100 miljoner 
kronor 2007. Detta innebär att det för 2007 finns något 
färre efterkalkyler att basera beräkningen på jämfört 
med tidigare. 

Under år 2007 öppnades sju objekt med en kostnad 
på över 100 miljoner kronor för trafik. Tillsammans står 
dessa objekt för en investeringsvolym på 5 961 miljoner 
kronor. Investeringskostnaderna har nerlagts under 
ett antal år och kan alltså inte enbart hänföras till 
2007. För sex av objekten har den samhällsekonomiska 
lönsamheten beräknats. Skillnaden mellan efterkalky-
lerna och de ursprungliga kalkylerna är att den slutliga 
sanna investeringskostnaden ingår i efterkalkylerna. 
Den totala lönsamheten har beräknats genom att en 
genomsnittlig nettonuvärdeskvot har tagits fram. Den 

genomsnittliga nettonuvärdeskvoten blir 1,7. Vår be-
dömning är därmed att de stora projekten i genomsnitt 
är samhällsekonomiskt lönsamma. [Fig. 14] 

Under 2007 har även en uppföljning gjorts av de 
stora objekt som öppnades för trafik år 2004. Här kan 
man jämföra nyttan enligt efterkalkylen med nyttan 
enligt den ursprungliga kalkylen. Den beräknade ge-
nomsnittliga nettonuvärdeskvoten för dessa objekt är 
positiv och uppgår till 0,9, vilket är något högre än den 
tidigare beräkningen. Detta beror bland annat på att 
effektsambanden till viss del har ändrats under perio-
den och att den verkliga trafikutvecklingen kan skilja 
sig från den som användes i beräkningen. [Fig. 15]

Resultatredovisning Resultatredovisning

[Fig. 14] uppFÖLJnInG aV kosTnadeR och kaLkyLeRad saMhäLLsnyTTa FÖR obJekT Med en InVesTeRInGskosTnad  
 på ÖVeR 100 MILJoneR kRonoR soM ÖppnaTs FÖR TRaFIk undeR 2007

Typ av objekt Väg och sträcka slutlig kostnad mnkr * nnk **

Motorväg Uppsala – Mehedeby inkl. Bärbyleden  4 000  2,1

 Bärbyleden  472  -

 Brämhult – Rångedala  693  0,3

 Rv 40 haga – Ljungarum inkl. trafikplats Ljungarum  225  0,7

Mötesfri väg Rv 51 Förbi Svärtinge  201  1,2

Ej mötesfri väg Förbi Malmköping  125  0,2

Ej mötesfri väg 225 Moraberg – Lövstalund  245  1,0

Totalt summa  5 961  -

beräkningsbara summa  5 489  1,7
 
 * Alla kostnader är uttryckta i prisnivå 2007.
 ** nnK = nettonuvärdeskvot (kalkylerad samhällsnytta). Baserad på slutlig kostnad.

- Regionala effekter

- Vattenskydd

- Intrång - T
uris

m

- Rekreation

Värderade
effekter

Övriga
beräkningsbara

Svårkvantifierade
effekter

effekter

- Trängsel

- Buller

[Fig. 13]  saMhäLLsekonoMIska eFFekTeR

dimensionen långsiktig hållbarhet
En hållbar samhällsutveckling omfattar såväl ekolo-
giska, sociala och kulturella som ekonomiska aspekter. 
Begreppet ”ett långsiktigt hållbart transportsystem” 
innefattar aspekterna rättvisa och jämlikhet, välfärd, 
sysselsättning, regional utveckling, miljö och hälsa. 
Begreppet hållbar utveckling innehåller således ett 
tidsperspektiv och dimensionen rättvisa mellan och 
inom generationerna. Detta beaktar vi inte fullt ut i 
dagens samhällsekonomiska nyttokostnadskalkyl. 

Det behöver inte finnas någon konflikt mellan sam-
hällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet. 
Men i praktisk hantering är inte alla väsentliga krav 
för långsiktig hållbarhet identifierade och konkreti-
serade på ett sådant sätt att de kan beaktas fullt ut i 
dagens kalkyler.

[Fig. 15]  uppFÖLJnInG aV kosTnadeR saMT RedoVIsnInG aV kaLkyLeRad saMhäLLsnyTTa FÖR VäGobJekT soM  
 ÖppnaTs FÖR TRaFIk åR 2004 (pRIsnIVå 2004)

Vägnummer sträcka Total    nnk*

  kostnad mnkr beräknad 2004 uppföljd 2007

E 4 Kåge – Byske 166 0,2 -0,1

E 4 norrfors – Brattby 100 -0,2 -0,3

E 4  noran – Söderhamn 89 1,1 1,1

E 4 Trafikplats noran 59 - -

E 20 härad – Grundbro, Förbi Strängnäs 460 2,3 2,3

 Södra länken, årsta – Värmdöleden  7 600 - -

44 Råsseröd – Väne – Ryr 414 1,3 1,7

41 Skattegården – Berghem 60 0,1 0,2

Rv 29 hoka – hakafors 220 -0,6 -0,7

Rv 35 Genom åtvidaberg 109 0,2 0

E 4 Förbi Örkelljunga 1 072 0,4 0,5

E 22 Förbi Bromölla 243 1,3 1,3

E 65 E 65 korsning Fina 9 - -

21 Önnestad – Ringelikors 35 0,4 0,4

11 Knivsåsen – Vomb 21 1,8 1,8

118 hammar – Rinkaby 11 1,4 1,4

21 åstorp – Klippan 22 2,8 2,8

946 Lund – Gårdstånga 8 - -

E 22 vid Gualöv 15 - -

Totalt summa 10 713 - -

beräkningsbara summa 3 081 0,8 0,9
  
 * nnK = nettonuvärdeskvot (kalkylerad samhällsnytta). Baserad på slutlig kostnad.

under år 2007 öppnades sju  
objekt med en kostnad på över  
100 miljoner kronor för trafik.
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måttet internaliseringsgrad för externa  
marginalkostnader 
För att trafikeringen ska kunna sägas vara samhälls-
ekonomiskt effektiv bör trafikanterna betala de 
externa marginalkostnaderna fullt ut, det vill säga 
internaliseringsgraden bör vara 100 procent.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA, 
2007:1) har tidigare gjort beräkningar över i vilken 
grad skatten på fordonsbränsle (energiskatt) räcker till 
för att täcka (internalisera) de externa marginalkost-
nader som orsakas av slitage och deformation, olyckor, 
buller och luftemissioner. Några nya beräkningar av 
internaliseringsgraden för 2007 har inte gjorts, men 
man kan anta att internaliseringsgraden ökat något 
ytterligare i och med åtgärder som införande av träng-
selskatt i Stockholm.  I nedanstående tabell redovisas 
därför internaliseringsgraden för år 2006 jämfört med 
2004. I tabellen tar vi varken upp koldioxidskatten, 
marginalkostnader för klimatgaser eller trängseleffekter 
i form av restidsosäkerhet och försening. [Fig.16]

måttet återställningsnivå
En funktionell och samhällsekonomiskt effektiv nivå på 
vägnätets standard uppnås då det inte förekommer nå-
gon systematisk eftersläpning i underhållet. Återställ-
ningsnivån mäts genom en bedömning av om eftersläp-
ningen i underhållet har ökat eller minskat under året. 
Målet är uppnått när man bedömer att det inte finns 
någon systematisk eftersläpning i underhållet. Efter-
släpningen av underhållet bedöms ha ökat under 2007.  
 
kan man bedöma samHällsekonomisk  
effektivitet? 
Dessa partiella analyser räcker inte ensamt för att 
bedöma om de samlade förbättrings- och investerings-
åtgärderna samt drift- och underhållsåtgärderna i 
väg- och gatunätet under det gångna året har bidragit 
till en ökad samhällsekonomisk effektivitet. Vi väljer 
ändå att använda oss av dessa analyser som indikato-
rer i avvaktan på att ytterligare mått ska utvecklas. 

Det finns även många osäkerheter i beräkningarna 
av externa marginalkostnader och hur dessa interna-
liserats i det trafikanterna är villiga att betala. De kan 
ändå ses som en indikation på tillstånd och utveckling. 

utvecklas så att den innehåller både regionalt per-
spektiv, socialt perspektiv, genusperspektiv och gene-
rationsperspektiv. Metoder ska även utvecklas för att 
mäta konsekvenser för trafikantgrupper med särskilda 
behov, som barn, äldre och funktionshindrade.

För drift- och underhållsåtgärderna finns tydliga 
indikationer på att insatserna kan vara otillräckliga 
för att upprätthålla en effektiv trafikförsörjning i alla 
delar av näten. Här finns alltså behov av att utveckla 
måtten och att kunna väga drift- och underhållsåtgär-
der mot andra åtgärder i vägtransportsystemet utifrån 
det övergripande målet. 

En metod för att konsekvensbeskriva investeringar 
i cykelvägnätet kommer att införas i Vägverket under 
2008. I beskrivningen ingår även hälsoeffekter av cyk-
ling.

Inför kommande sektorsredovisningar avser vi att 
vidareutveckla metoderna för att analysera målupp-
fyllelsen mot det övergripande målet. Metoden för 
analys av effekten av förbättrings- och investerings-
åtgärder är att effektbedöma skillnaderna mellan 
vägnätet för två olika år med hjälp av uppgifter från 
den nationella vägdatabasen samt prognos- och ana-
lysverktygen Sampers och Samkalk.

JämställdHet
Jämställdhetsaspekterna enligt det övergripande 
målet är delvis integrerade i de sex delmålen och 
etappmålen till dessa och redovisas under målrap-
portering. Vi kommer att införa metoder för att sär-
redovisa hur nyttor av restidsförkortningar, till följd 
av åtgärder i transportsystemet, fördelas på kvinnor 
och män. 

inteRnationella JämföRelseR
Norge har som ett led i styrningen av transportsystemet 
en målstruktur för de transportpolitiska målen som 
påminner om den svenska. Den norska målstrukturen 
är hierarkiskt uppbyggd med ett övergripande mål som 
överordnas de övriga målen. Det överordnade målet 
lyder ”att tillse ett effektivt, tillgängligt, säkert och  
miljövänligt transportsystem som täcker samhällets be-
hov och främjar regional utveckling”. Under detta över-
ordnade mål finns fyra så kallade huvudmål. Huvud-
målen är i sin tur sedan nedbrutna i totalt 13 etappmål 
som i sin tur vardera bryts ned i ett antal indikatorer.

Trafikverken deltar även i internationellt harmoniser-
ingsarbete om samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Tillgängligt transportsystem

Delmål för tillgänglighet
Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet ut-
formas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande 
transportbehov kan tillgodoses. 

Delmålet om tillgänglighet handlar om själva syftet med 
transportsystemet, det vill säga uppdraget att tillgodose 
medborgarnas och näringslivets transportbehov. Delmå-
let innebär att en grundläggande transportförsörjning 
ska finnas och att den ska klara alla de transportbehov 
som måste tillgodoses i ett väl fungerande samhälle. 
Transportsystemet kan dock inte ensamt skapa tillgäng-
lighet till alla viktiga funktioner. Delmålet ligger nära 
delmålen om regional utveckling och transportkvalitet. 
Dessa tre delmål kompletterar varandra.

Resultatredovisning Resultatredovisning

[Fig. 16]  InTeRnaLIseRInGsGRad, skaTT/MaRGInaLkosTnad  2005/2006 åRs pRIseR 

 Procent  (Värden inom parentes är beräknad internaliseringsgrad år 2004) 

Typ av fordon  energiskatt landsbygd  energiskatt tätort

Personbil, bensin med katalysator 104 (103) 64 (64)

Personbil, bensin utan katalysator 48  (48) 31  (31)

Personbil, diesel med katalysator 30  (22) 13  (9)

Personbil, diesel utan katalysator 31  (22) 6  (4)

Lastbil, 3,5-16 ton 25–26  (18) 8  (6)

Lastbil, > 16 ton 27 – 32  (19 – 23) 9 – 12 (6 – 9)
 
högre tal är större internaliseringsgrad. 100 = full internalisering.  
här avses marginalkostnader för slitage och deformation, olyckor, buller och luftemissioner.  
Tabellen tar inte upp koldioxidskatten eller marginalkostnader för klimatgaser eller trängseleffekter i form av restidsosäkerhet och försening.
Källa: SIKA.

måluppfyllelse föR långsiktig HållbaRHet

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Bedömningen av måluppfyllelse för långsiktig hållbar-
het baseras på en sammanvägd bedömning av utfallet 
för de tre valda effektivitetsmåtten samt graden av 
måluppfyllelse enligt måtten för de sex vägtransport-
politiska delmålen. Utfallet för de mått vi använder för 
samhällsekonomisk effektivitet redovisas ovan under 
måluppfyllelse för samhällsekonomisk effektivitet. 

Utfallen för de olika vägtransportpolitiska måtten 
redovisas nedan omvandlat till graden av måluppfyllelse: 

Tillgänglighet  GULT DELVIS UPPnåTT 
Transportkvalitet  GULT DELVIS UPPnåTT 
Trafiksäkerhet RÖTT EJ UPPnåTT 
Miljö  GULT DELVIS UPPnåTT 
Regional utveckling   GRÖnT UPPnåTT 
Jämställdhet   GULT DELVIS UPPnåTT 

  
 
En detaljerad beskrivning av utfallet finns under  
respektive delmål.

När det gäller de dimensioner av det övergripande må-
let som rör långsiktig hållbarhet finns det inte tillräck-
lig information för att göra en fullständig redovisning 
av tillståndet i dag. Dagens starka beroende av fossila 
drivmedel och den klimatpåverkan dessa åstadkom-
mer bidrar inte till långsiktig hållbarhet, vare sig eko-
logiskt, socialt eller ekonomiskt. 

Vi väljer ändå att använda oss av de tre effektivitets-
måtten och redovisa utfallet för dessa och delmålen 
som indikatorer på vägtransportsystemets långsiktiga 
hållbarhet, i avvaktan på att ytterligare mått ska ut-
vecklas och kunna användas för mätningar.
 
beHov av utveckling av mått, metodeR  
ocH analyseR
Det beslutsunderlag som tas fram för olika slag av åt-
gärder i vägtransportsystemet bör utvecklas så att det 
innehåller en samhällsekonomisk effektivitetsanalys, 
en analys av kostnadseffektiv måluppfyllelse och en 
fördelningsanalys. Fördelningsanalysen bör generellt 
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måluppfyllelse

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Resultatet för delmålet bedöms med hjälp av en samlad 
bedömning av måluppfyllelsen för delmålets etappmål. 
Av fem uppföljda etappmål har tre uppnåtts och två 
har delvis uppnåtts. [Fig. 17]

statistiska undersökningar bedömer att de har goda el-
ler mindre goda möjligheter att genomföra resor. 

Vägverket mäter tillgängligheten genom en samlad 
bedömning av måluppfyllelsen inom de fem etappmålen. 
Vår mätning ger inte heltäckande information men det 
pågår ständig utveckling för att ta fram nya mått och 
metoder. Ett mått som beskriver den totala samhällseko-
nomiska förändringen i vägnätet är under utveckling. 

etappmål 1 – tillgänglighet inom regioner  
samt mellan regioner och omvärlDen 
Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner 
samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras. 

En levande landsbygd kräver att de boende har till-
gång till såväl en fungerande arbetsmarknad som 
offentlig och kommersiell service, inte minst daglig-
varuhandel, samt ett varierat utbud av kultur och 
rekreation. Den kräver också att näringslivet når en 
tillräcklig arbetsmarknad och marknad för avsättning 
av sina produkter.

måluppfyllelse

GRÖnT MåLET hAR UPPnåTTS.

Utfallet har bedömts genom jämförelse mellan föränd-
ringar i restid enligt analyser och fastställda gräns-
värden. Sammanfattningsvis är tillgängligheten i gles-
bygd i stort sett oförändrad medan tillgängligheten 
mellan regioner och omvärld har förbättrats. Netto har 
omkring 1 180 000 personer fått minskade restider. Det 
är väsentligt fler personer som har fått förbättrad till-
gänglighet än som har fått försämrad tillgänglighet. 
 
åtgäRdeR som HaR bidRagit till  
måluppfyllelsen 
Förändringarna av tillgängligheten i glesbygd beror 
till stor del på förändringar av bärigheten på vägar i 
glesbygd samt förändringar av hastighetsgränser. De 
flesta bärighetsåtgärderna under året har genomförts i 
norra Sverige. Syftet har mestadels varit att öka bärig-
heten från bärighetsklass 2 till 1. Detta ökar tillgäng-
ligheten både för personresor och för godstransporter, 
delvis på grund av att vägarna i mindre utsträckning 
behöver stängas av vid tjällossning.    

Förändringar av tillgänglighet till regionala och 
nationella centrum beror på såväl förändrade hastig-
hetsgränser som ombyggnader i vägnätet. De lågtrafi-
kerade vägarna har ofta låg trafiksäkerhetsstandard 
och därför har hastighetsgränserna sänkts på en del 
avsnitt. På flera vägsträckor runt om i landet har has-
tighetsgränsen sänkts eller höjts eller variabla hastig-
heter införts genom ändrad skyltning. I de fall hastig-
heten har ändrats utan att några fysiska åtgärder har 
gjorts är den vanligaste förändringen att hastigheten 
sänkts, vilket har medfört restidsförlängning och 
sämre tillgänglighet. 

Höjda hastighetsgränser införs på en del vägar i sam-
band med att de byggs om till motorvägar eller förses 
med mitträcken eller räfflor. Detta sker främst på 
större, mer trafikerade vägar. Sådana åtgärder kan ha 
en påtaglig inverkan på restiderna eftersom de ofta 
omfattar långa vägavsnitt och påverkar många rese-
närer och transportörer. Dessa vägar betjänar också 
stora geografiska områden. Ett antal ombyggda vägar 
har öppnats för trafik under 2007 och i samband med 
detta har tillgängligheten förbättrats genom kortare 
väglängd och högre tillåtna hastigheter. Genom både 
fysiska åtgärder och ändrad skyltning har restiden för-
kortats bland annat på ungefär 80 km av E 4 samt på  
17 km motorväg Brämhult-Rångedala och drygt 10 km 
på riksväg 51 och flera har fått förbättrad tillgänglighet 
till regionala och nationella centrum på detta vägnät.

mätning av tillgängligHet ocH  
föRändRingaR 
Vägverket mäter tillgänglighetsförändringar med tre 
mått: 

1. Antal personer som har fått förändrad restid 
 mellan glesbygd och centralort.
2. Antal personer som har fått förändrad restid  
 mellan bostadsort och regionalt centrum.
3. Antal personer som har fått förändrad restid  
 mellan bostadsort och nationellt centrum.

Skillnader i tillgänglighet mellan olika år kan bero såväl 
på förändringar i transportsystemet som på samhällets 
geografiska struktur. För de år som analyseras i denna 
rapport antar vi att lokalisering av boende och arbets-
platser är oförändrade. På detta sätt kan vi isolerat 
analysera hur tillgängligheten har förändrats beroende 
på enbart förändringar i vägtransportsystemet. Av 
naturliga skäl blir förändringarna under ett år ganska 
små eftersom vägtransportsystemet redan i dag har 
relativt god standard. Vi kommenterar därför även den 
förändring som har skett under de senaste fyra åren.

Förändrad restid mellan glesbygd och centralort 
Beräkningen gäller personer som har mer än en halv-
timmes restid från bostadsort till centralort och som 
har fått restiden förändrad under året med mer än en 
halv minut. Resultatet är att i glesbygd, det vill säga  
skogslänens inland har omkring 3 000 personer fått 
minskad restid till närmsta centralort och omkring 
3 000 personer har fått ökad restid, vilket innebär en 
oförändrad tillgänglighet, men som ligger inom inter-
vallet för att vara delvis godkänt. Utvecklingen under 
den senaste fyraårsperioden 2004-2007 visar på en 
svag förbättring. Omkring 27 000 personer har fått 
förbättrad tillgänglighet och 21 000 personer har fått 
försämrad tillgänglighet.  

Förändrad restid mellan bostadsort och regionalt 
centrum
Beräkningen gäller personer som har mer än en halv-
timmes restid till sitt regionala centrum och som har 

Resultatredovisning Resultatredovisning

deFInITIoneR

centralort: Tätort med fler än 3 000 invånare.

Tätortsområden: Sveriges städer.

storstadsområden och nationella centrum: Stockholm, Göteborg  
och Malmö.

Regionala centrum: 32 orter som är av väsentlig betydelse för samhälls- 
service (länssjukhus och högskolor m.m.), kommersiellt och kulturellt  
utbud och som Rikstrafiken har pekat ut som viktiga knutpunkter för de  
olika trafikslagen.

Glesbygd: Landsbygd och tätorter som har mer än 45 minuters bilresa till 
närmaste tätort större än 3 000 invånare samt öar utan fast landförbindelse 
(Glesbygdsverket).

vad äR tillgängligHet? 
Begreppet tillgänglighet definieras av Vägverket och 
andra trafikverk som ”den lätthet med vilken utbud 
och aktiviteter i samhället kan nås”. Tillgänglighet 
avser såväl medborgarnas som näringslivets behov. 
Definitionen markerar att syftet med transportsyste-
met är att olika grupper av medborgare och näringar 
via transportsystemet ska kunna nå önskade desti-
nationer och därmed få tillgång till samhällets olika 
utbud och aktiviteter. Det innebär att perspektivet 
bör omfatta ”hela resan”, från dörr till dörr. Enskilda 
transportlösningar kan omfatta reskedjor med olika 
färdsätt inom vägtransportsystemet såväl som kom-
binationsresor med andra trafikslag som spårbunden 
trafik, flyg och sjöfart.

Ett transportsystem som medger god tillgänglighet 
innebär att resor och transporter kan genomföras till 
önskade destinationer med små uppoffringar i form 
av bland annat restid och transportkostnad, samt att 
detta kan ske med god trygghet och komfort. 

olika sätt att mäta tillgängligHet
Det finns flera sätt att mäta mot tillgänglighetsmålet. 
Det vanligaste är att mäta vilka uppoffringar i tid eller 
kostnader som är förenade med transporter. Ett mått 
för förändrad tillgänglighet är antal personer som fått 
förändrad restid med bil till viktiga målpunkter. En an-
nan typ av mått är medelhastigheter på vissa transport-
länkar. Ytterligare ett mått som används för att mäta 
tillgängligheten är antal eller andel personer som enligt 

[Fig. 17]  MåLuppFyLLeLse 

MåL MåLuppFyLLeLse

Etappmål 1  

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden skall successivt förbättras. GRÖnT  

Etappmål 2  

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka. GULT

Etappmål 3  

Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka.   

Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder. GRÖnT  

Etappmål 4  

Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet skall öka. GRÖnT

Etappmål 5  

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet skall öka. GULT

IndeLnInG aV sVeRIGe  
eFTeR ReGIoneR 
enligt Glesbygdsverkets  
definition 2007

 Skogslänens inland
 Skogslänen övrigt
 Storstadsregionerna
 Övriga Sverige
 Kommungräns

Tillgänglighet avser såväl medborgarnas 
som näringslivets behov.
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Förändrad restid mellan bostadsort och  
nationellt centrum 
Beräkningen gäller personer som har mer än en tim-
mes restid till närmaste nationella centrum och som 
har fått restiden förändrad med mer än fyra minuter. 
Att gränsen är högre än för resor till regionala cen-
trum motiveras av den lägre frekvensen av resor till 

storstäder, i de fall de inte betraktas som regionala 
centrum. För vissa områden i landet är storstäderna 
även närmaste regionala centrum. Resultatet är att 
omkring 1 230 000 invånare fått minskad restid till 
närmaste nationella centrum medan ingen fått ökad 
restid vilket innebär en förbättring av tillgängligheten 
för såväl detta mått som en sammanvägning med måt-
tet Förändrad restid mellan bostadsort och regionalt 
centrum. Uppföljningen av den senaste fyraårsperioden 
2004 – 2007 visar på en förbättring. Omkring 1 250 000 
har fått förbättrad tillgänglighet medan 310 000 har 
fått försämrad tillgänglighet. [Fig. 21– 22] 

JämställdHet
Vi har för närvarande inga metoder för att mäta jäm-
ställdheten för detta etappmål. 

inteRnationella JämföRelseR
Vejdirektoratet i Danmark bedömer tillgängligheten i 
form av hur trafikanterna uppfattar den. De bedömer 
att tillgängligheten har ökat under 2006. En viktig fak-
tor i detta är införandet av variabla hastighetstavlor 
vid vägarbeten. 

Vägförvaltningen i Finland bedömer tillgängligheten 
i form av ”smidigt och tryggt vägnät”. Där uppmättes 
dock ingen skillnad mellan åren 2005 och 2006. I Norge 
mäts inte tillgängligheten mellan eller inom orter.

Resultatredovisning Resultatredovisning
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[Fig. 18] TILLGänGLIGheT TILL ReGIonaLT cenTRuM  
 Differens mellan 2007 och 2006 med bil

[Fig. 19] TILLGänGLIGheT TILL ReGIonaLT cenTRuM  
 Vägnät 2007 med bil

Median restid i minuter

[Fig.20]  RESTID MED BIL RESPEKTIVE KOLLEKTIVT
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[Fig. 21] TILLGänGLIGheT TILL sToRsTad  
 Differens mellan 2007 och 2006 med bil

[Fig.22] TILLGänGLIGheT TILL sToRsTad  
 Vägnät 2007 med bil

fått restiden förändrad under året med mer än en halv 
minut. Resultatet är att omkring 100 000 invånare har 
fått minskad restid till närmsta regionala centrum och 
omkring 150 000  personer har fått ökad restid, vilket 
innebär en försämring av tillgängligheten, men den 
ligger inom intervallet för att vara delvis godkänt.

Utvecklingen under den senaste fyraårsperioden 
2004 – 2007 visar på en förbättring. Omkring 1 330 000 
personer har fått förbättrad tillgänglighet och 150 000 
personer har fått försämrad tillgänglighet. [Fig. 18 – 19] 

Tillgänglighet med vägbunden kollektivtrafik 
På Vägverket pågår sedan några år tillbaka ett projekt 
som syftar till att möjliggöra tillgänglighetsanalyser för 
biltrafik och vägbunden kollektivtrafik. Metoden bygger 
på en utveckling av vägnätsmodeller i GIS. Indata till 
modellen är bland annat befolkningsstatistik, vägnät 
och kollektivtrafiknät. När kollektivtrafik analyseras och 
diskuteras nedan menas här vägbunden kollektivtrafik. 

Analysmodellen
Alla beräkningar har utförts på ett vägnät som endast 
innefattar huvudvägnätet. På landsbygd har befolk-
ningsrutor på 500x500 meter använts medan rutor på 
250x250 meter har använts i tätort. 

Analysresultaten innehåller ingen information om 
verkligt genomförda resor utan analyserna syftar 
till att beskriva potentiella resor för invånarna i ett 
län. Olika typer av analyser är möjliga. En intressant 
analys som kan göras är att beräkna vilka restider 
befolkningen i länet har in till ett regionalt centrum. 
Motsvarande restider för bil kan också beräknas. Detta 
möjliggör även jämförelser av restider för bil respek-
tive kollektivtrafik. Vidare kan man med modellen 
beräkna hur många arbetstillfällen som kan nås inom 
45 minuter med bil respektive med kollektivtrafik.  
Analyser har gjorts i fem län: Värmland, Jämtland, 
Skåne, Västerbotten och Norrbotten.

Analys av restider till ett regionalt centrum
För Värmland och Jämtland har sjukhusen i Karlstad 
och Östersund valts som målpunkter i analyserna. I 
Skåne har restiderna mätts till något av de fyra regionala 
centrumen Malmö, Helsingborg, Lund eller Kristianstad. 
I Västerbotten och Norrbotten har Umeås och Luleås 
centralstationer använts som centrumpunkter. I diagram- 
met visas hur medianen för restiden in till ett regionalt 
centrum varierar mellan länen och mellan trafikslagen. 
När förhållandet mellan restid med vägbunden kollek-
tivtrafik och restid med bil ökar för en och samma resa 
så ökar också benägenheten att välja bil. Skillnaderna 
kan bland annat bero på andelar av befolkningen som 
bor i tätort respektive på landsbygd samt på andra geo-
grafiska och demografiska förhållanden. [Fig.20]

när förhållandet mellan restid med vägbunden kollektivtrafik och restid med  
bil ökar för en och samma resa så ökar också benägenheten att välja bil.
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etappmål 2 - tillgänglighet inom storstaDs-
områDen och mellan tätortsområDen
Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan  
tätortsområden skall öka. 

 
För att samhället ska fungera krävs att de boende har 
tillgång till en fungerande arbetsmarknad samt till of-
fentlig och kommersiell service, inte minst dagligvaru-
handel, med rimliga uppoffringar i form av restid. En 
god tillgänglighet mellan tätortsområden är dessutom 
viktigt för näringslivet som då får bättre förutsätt-
ningar att nå en tillräcklig arbetsmarknad och mark-
nader där de kan få avsättning för sina produkter.
Med tillgänglighet inom storstadsområden avses till-
gängligheten inom storstadsområdena Stockholm,  
Göteborg och Malmö. Med tillgänglighet mellan tätorts- 
områden avses ändrade restider mellan valda knut-
punkter i det nationella vägnätet.

måluppfyllelse

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Utfallet har bedömts genom analys av hur reshastig-
heterna har förändrats i de tre storstäderna samt hur 
restiderna mellan tätortsområdena har förändrats 
mellan åren.

tillgängligHetsföRändRingaR i stoRstads-
omRåden ocH mellan tätoRtsomRåden
Tillgänglighetsförändringarna inom storstadsområ-
dena mäts genom att hastighetsförändringar mäts 
på ett antal utpekade pendlingssträckor. Tillgänglig-
hetsförändringarna mellan tätortsområden beräknas 
genom modellberäkningar av restidsförändringar för 
personbilsresor och typresor. 

Hur tillgängligheten har förändrats i storstads- 
områdena beror på hur trafikens totala omfattning  
har förändrats samt vilka åtgärder som har vidtagits  
i vägtransportsystemet och kollektivtrafiksystemen. 

I Stockholm har tillgängligheten försämrats under 
året. Trängselskatt för biltrafiken infördes under 2007. 
Detta har medfört minskad biltrafik och ökad tillgäng-
lighet i Stockholms innerstad men minskad tillgäng-
lighet på de stora lederna strax utanför innerstaden. 
Framkomligheten har förbättrats på speciellt känsliga 
punkter i Stockholm, främst genom utökning av anta-
let körfält och väginformatik.

Tillgängligheten i Göteborg bedöms vara oföränd-
rad. Det beror på att samtidigt som vägtrafiken ökat 
under året har åtgärder genomförts för att minska 
trängseln. Åtgärderna består av trimningsåtgärder, 
som bland annat innebär att antalet körfält utökats 
och att vägtrafikledningen har förbättrats, samt sänkta 
taxor, fler turer, nya busskörfält och pendelparkeringar 
som förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken. 

I Malmö bedöms tillgängligheten vara oförändrad. 
Trängseln bedöms vara mindre än i Göteborg och 
Stockholm. I innerstaden är biltrafiken oförändrad 
sedan många år, medan den ökar på infarterna. 

Tillgängligheten mellan tätortsområden beror till 
stora delar på att fysiska förbättringar har genomförts 
i det nationella vägnätet. Några förbättringar beror på 

större ombyggnader av vägar, medan andra handlat 
om utbyggnad med mitträcken, i vissa fall i kombina-
tion med ändrade hastighetsgränser. Åtgärderna har 
i många fall lett till att hastigheterna har höjts, med 
tillgänglighetsförbättringar som följd.

Hastighetsförändringar inom storstadsområden 
Trängselns inverkan på reshastighet har mätts under 
tre höstmånader i Stockholm och Göteborg. Mätning-
arna sker under vardagsmorgnar på ett flertal viktiga 
huvudleder. Det ger även indikationer på hur väl trafi-
ken flyter på anslutande sidogator och på det finmas-
kiga gatusystemet. Resultatet av mätningarna är att 
reshastigheterna sammantaget har minskat i Stock-
holm och att de är oförändrade i Göteborg. I Malmö 
bedöms trängseln vara oförändrad.

I Stockholm har medelhastigheten för biltrafiken 
under 2007 mätts på tre pendlingssträckor med en 
sammanlagd längd på cirka 4 mil. Biltrafiken bedöms 
ha ökat med totalt omkring 3 procent under året och 
kollektivtrafikens andel av resorna bedöms ha ökat 
med cirka 0,9 procentenheter. Mätningarna skedde 
efter att trängselskatten infördes. Två av sträckorna 
påverkas av införandet av trängselskatt och på dessa 
ökade trafiken med totalt 5 –10 procent. Detta medför 
att tillgängligheten har försämrats i Stockholm under 
2007. [Fig. 23]

Även om tillgängligheten i stort har försämrats har 
framkomligheten ändå förbättrats på speciellt käns-
liga punkter i Stockholm, främst genom utökning av 
antalet körfält och väginformatik. Åtgärderna har haft 
en positiv inverkan på framkomligheten. Stockholms 
lokaltrafik, SL, har förstärkt kollektivtrafiken med ett 
antal nya busslinjer. Medelhastigheten för biltrafiken 
har mätts på nio pendlingssträckor, totalt ungefär 15 mil. 

I Göteborg har ett flertal åtgärder vidtagits för att 
minska effekterna av trängsel, bland annat pendel-
parkering, nya busskörfält och ombyggnad av termi-
naler och hållplatser. Kollektivtrafiken har förbättrats 
genom prissänkningar, fler turer och nya linjer. Bort-
tagande av kontanthantering på spårvagnarna bedöms 
ha bidragit till att förkorta hållplatsstoppen och för-
bättra tidhållningen. 

Resandeökningen har varit stor i kollektivtrafiken 
under året, cirka 4 procent. [Fig. 24]

I Malmö kommer man att börja mäta hastigheter och 
restider systematiskt under 2008 och några resultat 
därifrån finns ännu inte. Kollektivtrafikresandet ökade 
med cirka 9 procent under 2007.

restidsförändringar mellan tätortsområden
Det är i huvudsak det nationella vägnätet som binder 
samman landets regionala centrum och tätortsområ-
den. Därför har restiderna i detta vägnät analyserats. 
Under 2007 har en del förändringar kunnat uppmätas. 
Bland dessa märks nettorestidsminskningar på cirka 
3 minuter för de analyserade typresorna. Sett över 
längre tidsperioder har restiderna minskat påtagligt 
mellan orter utmed det nationella vägnätet.

Resultatredovisning Resultatredovisning

[Fig. 23]  pendLInG, TypResoR, sTockhoLM

Tpl Hägernäs

Tpl Kista

Tpl Järva Krog

RoslagstullNorrtull

Tpl Nyboda

Tpl Bredäng Globen

Tpl Lugnet

PENDLING, TYPRESOR
Typresa 1 Kista – Norrtull
Typresa 3 Bredäng – Kista
Typresa 5 Nacka – Åbyvägen

Åbyvägen

[Fig. 24]  pendLInGssTRäckoR MeLLan kLockan 7 – 9, GÖTeboRG
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För att samhället ska fungera krävs att  
de boende har tillgång till en fungerande  
arbetsmarknad samt till offentlig och  
kommersiell service, inte minst daglig- 
varuhandel, med rimliga uppoffringar  
i form av restid.
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planeRade åtgäRdeR med anledning  
av utfallet
I Stockholm förbereds för breddning av E 4 på sträckan 
Järva Krog– Häggvik i bägge körriktningarna, vilket 
borde innebära minskad trängsel för trafikanterna. Åt-
gärderna har även koppling till öppnandet av det stora 
investeringsobjektet Norrortsleden (E 18 Rosenkälla –
Häggvik) som öppnas hösten 2008. Norrortsleden bör 
ha en avlastande effekt på E 18 Norrtäljevägen där 
trängseln är stor, men inte mäts. 

JämställdHet
Vi har för närvarande inga metoder för att mäta jäm-
ställdheten för detta etappmål. Det kortväga, dagliga 
resandet totalt i Sverige för alla färdsätt exklusive flyg 
karakteriseras dock av att män reser betydligt längre 
sträckor per dag än kvinnor, medan däremot restiden 
är nästan densamma1. 

inteRnationella JämföRelseR
Det finns olika definitioner på trängsel. I London an-
vänder man definitionen “extra travel time or delay 
produced in reference to a reference level”. Där görs 
trängselmätningar regelbundet varannan månad. Ett 
trängselmått används för att redovisa trängselskattens 
effekter i centrala London. Trängselskatt infördes i 
februari 2003. En avgift tas ut mellan 07.00 och 18.30. 
Mått av ”excess delay”, det vill säga hur mycket längre 
tid resan tar per kilometer, har använts. I London 
minskade trängseln då trängselskatt infördes 2003.

 

etappmål 3 – tillgänglighet för funktions-
hinDraDe
Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja väg-
transportsystemet, inklusive kollektivtrafik, skall öka. Senast 
2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med 
funktionshinder. 

I den nationella handlingsplanen för handikapp-poli-
tiken har regeringen förklarat att hinder för funktions-
hindrades rätt att delta fullt ut i samhället ska rivas. 
Målet är en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund, där samhället utformas så att kvinnor och män, 
flickor och pojkar med funktionshinder blir fullt delak-
tiga i samhällslivet och jämlika i levnadsvillkor. 

I en särskild förordning (2001:526) slår regeringen fast 
att de statliga myndigheterna har ett speciellt ansvar för 
genomförandet av handikappolitiken. Myndigheterna 
ska särskilt verka för att verksamhet, information och 
lokaler är tillgängliga för personer med funktionshinder. 

I propositionen Moderna Transporter (2005/06:160) 
formuleras etappmålet: Senast 2010 bör kollektivtrafi-
ken vara tillgänglig för funktionshindrade.

måluppfyllelse

GRÖnT MåLET hAR UPPnåTTS.

Funktionshindrades möjligheter att resa i transport-
systemet har mätts årligen från 2002 till 2005. Mät-
ningarna har relativt konstant visat att cirka 85 pro-
cent av alla funktionshindrade kan resa, 70 procent 
utan besvär och 15 procent med visst besvär. Under 
2006 och 2007 har inga mätningar genomförts.

Måluppfyllelsen för 2007 bedöms med hjälp av  
måttet andel utpekade kollektivtrafikstråk som är 
åtgärdade för funktionshindrade. 

utfall ocH analys
Regeringen följer upp den nationella handlingsplanen 
för handikappolitiken årligen genom den återrappor-
tering som sker till Handisam, myndigheten för handi-
kappolitisk samordning. De samordnar och stödjer 
sektorsmyndigheternas arbete och återrapporterar vi-
dare till regeringen (Handisam 2007/0278, 2007-10-15). 
Det sker genom att myndigheterna dels svarar på en 
årlig enkät om tillståndet, dels beskriver vilka aktivi-
teter som pågått under året för att genomföra handi-
kappolitiken. Handisamrapporten visar att framsteg 
gjorts under året men att det fortfarande finns brist-
områden att arbeta vidare med, såsom utbildning om 
tillgänglighetskrav, möjligheter att kommunicera med 
myndigheter och anpassning av lokaler. 

Av utpekade kollektivtrafikstråk på det nationella 
stamvägnätet är 452 procent åtgärdade för funktions-
hindrade. På det regionala vägnätet är 313 procent av 
utpekade stråk åtgärdade. 

Under 2007 har 92 utpekade kollektivtrafikstråk 
åtgärdats på det nationella stamvägnätet medan 49 
har åtgärdats på det regionala vägnätet. Totalt har 
under året 141 (21) utpekade stråk åtgärdats4. Orsaken 
till att så mycket har gjorts är främst den kraftsamling 
som påbörjats tillsammans med andra aktörer som en 
följd av ett regeringsuppdrag om utveckling av kollek-
tivtrafiken. Åtgärderna under året har till stor del gällt 
ombyggnad av busshållplatser. 

Kollektivtrafikanläggningar har anpassats för funk-
tionshindrade med hjälp av statsbidrag från Vägverket 
för drygt 20 miljoner kronor under året. Åtgärderna 
har bland annat gällt busshållplatser, handikappliftar, 
hissar, informations- och betalsystem och ombyggnad 
av terminaler.

Vägverket samarbetar även med andra aktörer när 
det gäller kvalitetsmätning av anropsstyrd trafik samt 
mätning av andel tillgängliga bussar. Svenska lokal-
trafikföreningen mäter regelbundet beställningar, be-
mötande och intryck av resor med anropsstyrd trafik. 

Mätningen 2007 visar att 93 procent av de tillfrågade 
är nöjda.

En mätning av andelen anpassade bussar visar att 
andelen med ramp eller lift har ökat från 36 procent till 
51 procent, bussar med rullstolsplats har ökat från 66 
procent till 73 procent, automatiska hållplatsutrop från 
12 procent till 48 procent och inre informationsskyltar 
från 23 procent till 55 procent. Andelen låggolvbussar 
är i princip oförändrat jämfört med föregående år.

Sammanfattningsvis bedömer vi att en större andel 
funktionshindrade kan nyttja vägtransportsystemet 
än föregående år. De genomförda åtgärderna under 
året innebär att vi bedömer att målet är uppfyllt. 
Vägverkets mål är att 100 procent av utpekade kollek-
tivtrafikstråk längs det nationella vägnätet ska vara 
åtgärdade 2010. Detta kan sannolikt uppnås.

planeRade åtgäRdeR 
Arbetet med att genomföra handikappolitiken kommer 
att formuleras tydligare i en reviderad handlingsplan 
med tidssatta åtgärder. Anpassningen av kollektivtra-
fiken för funktionshindrade kommer att fortsätta en-
ligt slutredovisningen av uppdraget om ett nationellt 
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga 
utveckling. 

Arbetet med projektet Enkelt avhjälpta hinder fortsät-
ter och kommer att leda till att fler rastplatser, busshåll-
platser och andra bytespunkter kommer att anpassas.

JämställdHetspeRspektiv
Jämställdhet kan inte mätas med de mätmetoder och 
förutsättningar vi har idag eftersom funktionshinder 
inte registreras. Uppdelningen mellan män och kvinnor 
kan dock avläsas inom andra myndigheters ansvars-
områden såsom färdtjänst och bilstöd som direkt är 
avsedda för personer med funktionsnedsättningar.  
Dubbelt så många kvinnor som män har färdtjänsttill-
stånd och när det gäller totalt beviljade bilstöd så står 

männen för 57 procent och kvinnorna för 43 procent. 
Fler kvinnor än män får dessutom avslag på sin begäran.

inteRnationella JämföRelseR
Det pågår ett samarbete med de nordiska länderna 
för att ta fram gemensamma indikatorer för mätning 
av tillgänglighet för funktionshindrade i väg- och 
järnvägssystemet. Vid jämförelser kan konstateras att 
Sverige och Vägverket ligger väl framme i arbetet med 
en tillgänglig kollektivtrafik.

etappmål 4 – tillgänglighet för barn
Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja  
vägtransportsystemet skall öka.

Bakgrunden till målet är att undersökningar visar att 
barns rörelsefrihet har minskat under de sista  
decennierna5. Målet syftar till att öka barns möjlighet 
till att självständigt förflytta sig, främst att själva ta 
sig till och från skolan. 

måluppfyllelse

GRÖnT MåLET hAR UPPnåTTS.

Bedömningen är baserad på antalet barn som är be-
rörda av åtgärder för att öka barns trafiksäkerhet 
längs skolvägen. Måluppfyllelsen mäts genom antalet 
barn som har fått en säker skolväg genom fysiska åt-
gärder. Mätningen sker dels genom att föräldrar anger 
om de bedömer att deras barn har fått säkrare skolväg, 
dels genom att vi har beräknat hur många barn som på 
egen hand med god säkerhet kan ta sig till närmaste skola.  
Vi mäter även antal trafiksäkerhetsåtgärder för barn. 

Resultatredovisning Resultatredovisning

1. Resvaneundersökning 2005 – 2006, SIKA 2007:19.
2. Gränsvärde för måluppfyllelse är 30 procent.
3. Gränsvärde för måluppfyllelse är 5 procent.
4. Uppgifter för 2003, 2004 och 2005 saknas. 5. Spolander 1981 och Intermetra 2006.
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fleRa baRn kan känna sig säkRaRe på vägen
För många barn har situationen förbättrats genom de 
över 400 (över 300 år 2006) trafiksäkerhetsåtgärder 
som har genomförts på det statliga vägnätet. Åtgär-
derna berör mer än 4 000 barn, vilket är en ökning med 
700 jämfört med 2006.

I Stockholm har barns möjlighet att på egen hand ta 
sig till och från skolan inventerats i Kungsholmen och 
Lilla Essingen. Analyser från inventeringen kommer 
att färdigställas 2008. Tidigare har säker och tillgäng-
lig skolväg inventerats i sju tätorter. Dessa analyser 
visar att omkring 20 procent av barnen i åldrarna 7–9 
år och omkring 20 procent av barnen i åldrarna 10–12 
år har en säker och tillgänglig gångväg till skolan. 

I syfte att fördjupa kunskapen om barns situation i 
trafiken har Vägverket finansierat en enkätundersökning 
riktad till 6–15 åringar. I enkäten skulle barnen redovisa 
vilka resor de gör under en dag. Enkäten besvarades 
av drygt 4 000 barn. Den visar att det har betydelse för 
resvanorna var barnen bor och om trafikmiljön upplevs 
som trygg. Undersökningen visar också att en betydligt 
större andel barn, 49 procent, skjutsas med bil till fri-
tidsaktiviteter jämfört med till skolan, 23 procent.

åtgäRdeR som HaR bidRagit till  
måluppfyllelsen 
Situationen har förbättrats under året genom de drygt 
400 trafiksäkerhetsåtgärder som har vidtagits på det 
statliga vägnätet. Bland annat har gång- och cykelvä-
gar byggts, hastigheterna har sänkts vid övergångs-
ställen och gång- och cykeltunnlar samt gångpassager 
har byggts. 

En barnkonsekvensanalys är en metod för att på ett 
systematiskt sätt belysa hur barn och unga påverkas 
av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder 
och utformningar som är de bästa för barn. Barn-
konsekvensanalyser har genomförts helt eller delvis 
i sammanlagt åtta projekt som gällt upprustning av 
huvudvägar, nya trafikplatser och anslutningsvägar 
till E 4, konsekvenser av en indragen busslinje, anlägg-
ning av en gång- och cykelväg, planering av ett nytt 
bostadsområde samt kartläggning av skolskjutshåll-
platser. I samband med dessa analyser har berörda 
barn lämnat information som förts in i planerings-
underlaget. Under året har skriften Skolan medverkar 
i barnkonsekvensanalyser genom studier i närsam-
hället1 tagits fram som stöd för barns medverkan i 
barnkonsekvensanalyser. 

JämställdHet 
En ny undersökning visar att flickor åker mer bil än 
pojkar och även mer skolskjuts medan pojkarna cyklar 
i högre grad. Se också avsnittet om jämställdhet för 
etappmål 5, kortväga resande. 

inteRnationella JämföRelseR
Det saknas jämförelser med andra länder, men man 
kan ändå säga att Sverige ligger långt framme vad gäl-
ler att ta hänsyn till barnperspektivet i trafikfrågor.

etappmål 5 – tillgänglighet för kortväga  
resanDe
Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala 
kortväga resandet skall öka. 

Målet är att förbättra förutsättningarna för gående, 
cyklister och bussresenärer med tanke på tillgänglig-
heten. Åtgärder med detta syfte bidrar dessutom till 
möjligheterna att nå målen för miljö och folkhälsa.

måluppfyllelse

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Bedömningen bygger på mätningar av antal gående, 
cyklister och bussresenärer av det totala antalet kort-
väga resor. Med kortväga resande menas resor som är 
5 km eller kortare.

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det 
kortväga resandet har varit relativt konstant under en 
följd av år och några tecken på större förändringar har 
inte märkts under 2007. Inga mätningar gjordes 2007, 
men med tanke på den tidigare trenden är det realis-
tiskt att anta att andelen är på ungefär samma nivå 
som 2006. [Fig. 25] 

vad HaR Hänt undeR 2007? 
Ett omfattande arbete har bedrivits tillsammans med 
NUTEK, Banverket och cykelorganisationer för att ta 
fram en handlingsplan för ökad och säker cykling. 
Bland annat har behovet av cykelvägar längs det stat-
liga vägnätet kartlagts enligt en enhetlig modell. Ett 
förslag har lämnats till regeringen som omfattar ett 
femtiotal aktiviteter de närmaste åren i syfte att åstad-
komma en ökad och säker cykling.

Vägverket och Banverket har i bred samverkan med 
kollektivtrafiksektorn tagit fram ett åtgärdsinriktat 
handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga ut-
veckling, KOLL framåt. Arbetet har i sin helhet presente-
rats för regeringen i slutet av 2007.  Handlingsprogram-
met ger förutsättningar för bra dialog och samverkan 
mellan aktörerna på alla nivåer samt mellan stat, kom-
mun och näringsliv. Genom detta arbete finns en stor 
samsyn om bedömningen att kollektivtrafikens konkur-
renskraft kommer att stärkas och resandet att öka.

planeRade åtgäRdeR med anledning  
av utfallet
Under året har det pågått arbete för att ta fram en 
handlingsplan för kollektivtrafikens utveckling och 
åtgärder för att åstadkomma ökad och säker cykling. 
Vägverket har tillsammans med andra aktörer och 
intressenter beskrivit problem och möjligheter för 
att åstadkomma en önskvärd utveckling. Analysen 
visar till exempel att det för kollektivtrafiken krävs 

Resultatredovisning Resultatredovisning

1. Publikation 2006:11.

[Fig. 25]  andeLen ResoR TILL FoTs, Med cykeL eLLeR buss aV deT ToTaLa anTaLeT koRTVäGa ResoR  
 Procent

 

 1999 2000 2001 2004 * 2006

Andel förflyttningar till fots av det totala antalet kortväga resor 40 41 43 48  52

Andel cykelresor av det totala antalet kortväga resor 20 20 17 15  16

Andelen bussresor av det totala antalet kortväga resor 2 3 3 2  3

Total andel 62 64 63 65  71
 
Resvaneundersökningar har inte genomförts under 2002, 2003, 2005 och 2007.
* Utfallet 2004 är inte jämförbart med övriga år på grund av metodskillnader.

både stora resursinsatser och en kulturförändring 
som innebär att man går från produktionsinriktning 
till serviceinriktning. Förutom bättre infrastruktur 
behövs ett bättre utbud samt kundanpassad informa-
tion och andra tjänster som gör det enklare och mer 
tillförlitligt att resa. Det krävs också att kollektivtra-
fiksektorn blir mer lyhörd för resenärernas behov och 
att aktörerna gemensamt driver på ett ökat kollektiv-
trafikresande. 

JämställdHetspeRspektiv
De resvaneundersökningar som genomförs visar bland 
annat resandemönster uppdelat på män och kvinnor. 
Statistiken kan användas som underlag till exempel 

för att kartlägga kortväga resande ur ett jämställd-
hetsperspektiv men hittills har inga jämställdhetsana-
lyser gjorts inom detta område. 
 
inteRnationella JämföRelseR
Cykeltrafikens omfattning varierar kraftigt i Europa. 
Holland och Danmark har klart högst andel och Sve-
rige finns i gruppen som kommer därefter. Det är svårt 
att ange exakta siffror och jämföra mellan länderna 
eftersom de bygger på olika statistiska definitioner av 
en resa. Men mycket grovt kan anges att Holland och 
Danmark har en andel på 20 – 30 procent, den grupp 
där Sverige ingår i har en andel på cirka 10 procent och 
därefter ligger flera länder i Europa med 2 – 5 procent.
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vara hög när en färd på en gång- och cykelväg, en grus- 
väg eller en belagd väg kan göras rimligt snabbt, säkert, 
komfortabelt, miljövänligt och utan obehagliga över-
raskningar. Det finns stora variationer i upplevelsen 
beroende på tidpunkt och väder.  

Väghållarna beskriver vilken driftstandard och 
underhållsstandard som trafikanterna ska kunna för-
vänta sig på olika typer av vägar samt vilka laster som 
är tillåtna. Information om detta finns som beskriv-
ningar av serviceåtaganden, aktuell information i  
medier, skyltning av upplåten bärighet med mera. 
 
måluppfyllelse 

Delmål 

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Graden av måluppfyllelse bedöms genom en samman-
vägd bedömning av utfallet i förhållande till standard 
för fyra mått. Jämnhet på belagda vägar i längdled samt 
bärighetsrestriktioner under tjällossning uppfyller  
standarden medan för jämnhet på belagda vägar i tvärled 
samt vintertillstånd har standarden uppnåtts delvis.   

etappmål 

GRÖnT MåLET hAR UPPnåTTS.

Måluppfyllelsen bedöms genom en sammanvägd bedöm-
ning av utfallet 2007 i förhållande till utfallet 2006. Stan-
darden har uppfyllts för samtliga mått det vill säga för 
jämnhet, bärighetsrestriktioner och vintertillstånd. 

Erforderliga data om kommunala och enskilda vägar 
saknas. Därför baseras bedömningen av graden av 
måluppfyllelse på data om det statliga vägnätet.

väsentliga oRsakeR till Resultatet åR 2007
Det finns flera huvudorsaker till att delmålet 2007 om 
hög transportkvalitet bara delvis har uppnåtts. Den 
första är skillnaden mellan ekonomisk ram i Nationell 
plan för transportsystemet 2004–2015 (som standar-
den är anpassad till) och faktiskt tilldelat anslag. Den 
andra är en otillräcklig kompensation för prisutveck-
lingen inom väghållningen. Den tredje är de ökade 
kostnaderna för nya och förbättrade väganläggningar 
samt högre miljö- och trafiksäkerhetskrav. Den avse-
värda effektiviseringen har inte kunnat kompensera 
för dessa omständigheter.

Etappmålet för 2007 om en successivt förbättrad 
transportkvalitet har uppnåtts trots ovannämnda för-
svårande omständigheter. Etappmålet har uppnåtts 
tack vare en fortsatt prioritering av vägarnas jämnhet 
på bekostnad av deras tekniska tillstånd. Uppföljnings-
metoder för tekniska tillstånd är under utveckling.  
Följande allmänna kostnadsfördyringar mellan 2006 
och 2007 kan identifieras:

Kostnaderna för väghållningens insatsvaror har • 
  stigit med drygt 3 procent för drift och underhåll 
  (uttryckt som driftindex). 

Nya och förbättrade väganläggningar, väginfor- • 
  matik och mitträcken har inneburit nya kostnader  
  på cirka 70 miljoner kronor. 

Högre miljö- och trafiksäkerhetskrav vid utförande  • 
  av vägåtgärder har inneburit ökade kostnader med 
  cirka 30 miljoner kronor.

Dessutom har trafikarbetet, i synnerhet den tunga  
trafiken, ökat under året och därmed har även takten  
i nedbrytningen av vägnätet ökat. Skillnaden i ned-
brytningstakten är dock liten och effekter av detta 
märks inte kortsiktigt. 

funktionellt tillstånd 
Hur trafikanterna uppfattar transportkvaliteten beror 
huvudsakligen på det funktionella tillståndet hos 
vägnätet, i synnerhet de egenskaper som direkt på-
verkar trafikanterna. Tillståndet påverkas kortsiktigt 
av driftåtgärder, som snöröjning, halkbekämpning, 
renhållning, hyvling av grusvägar och skötsel av rast-
platser och sidoområden. Mer långsiktigt upprätthålls 
det funktionella tillståndet genom underhållsåtgärder, 
som nya beläggningar, broreparationer och utbyte 
av sliten vägutrustning. Även bärighetsåtgärder som 
anpassar vägars och broars konstruktion till dagens 
laster har stor betydelse för vägnätets tillstånd och 
därmed för transportkvaliteten. Vägnätet har byggts 
upp under lång tid och kraven på bärighet har ökat 
successivt. Därför är den tillåtna lasten ofta mycket 
högre än vad vägen ursprungligen byggdes för. [Fig. 26]

Vägegenskaper 
De vägegenskaper som mest påverkar transportkvali-
teten för kollektivtrafik, godstransporter och enskilda 
trafikanter (även gående) är väglaget vintertid, vägytans 
jämnhet och friktion samt restriktioner i bärigheten.   

Väglaget vintertid påverkar transportkvaliteten på 
olika sätt. Reshastigheten minskar då man försöker 
minska olycksrisken, komforten blir sämre vid besvär-

ligt väglag och fordonskostnaderna stiger när det är 
djup snö. Vägens jämnhet och ytstruktur påverkar i 
olika grad restid, trafiksäkerhet, fordonskostnader och 
åkkomfort och även det buller som trafiken alstrar.

Bärigheten på en väg har både en teknisk och en 
ekonomisk aspekt. En bros tekniskt maximala bärighet 
går ganska bra att fastställa. För vägar är det svårare 
på grund av deras väderberoende och mindre homo-
genitet. Med högre laster och ökande trafikmängd 
ökar förslitningen (nedbrytningen) av såväl broar som 
vägar. Vilken tillåten last som väghållaren beslutar 
om är därför grundat på en ekonomisk avvägning, där 
underhållskostnader och samhällskostnader vägs mot 
varandra. Bärigheten på en väg ändras också då tjälen 
går i marken och vid tjällossning. Det är därför av stor 
betydelse för till exempel skogsnäringen att väghål-
larna är flexibla och ger transportörerna möjlighet till 
tyngre transporter när vägen tål det. 
 
nationell plan angeR kRav, standaRd  
ocH mål 
Vägverket har specificerat en drift- och underhålls-
standard på det statliga vägnätet utifrån regeringens 
planeringsramar i Nationell plan för vägtransportsys-
temet 2004–2015. Standarden utgör en avvägning mel-
lan olika transportpolitiska delmål och olika trafikant-
gruppers behov, det vill säga yttre effektivitet. Bland 
målen finns även bevarande av vägkapital som innebär 
långsiktig ekonomisk hållbarhet och hänsyn till fram-
tida trafikanter. 

Planen innehåller vidare kravet att standarden ska 
uppnås till långsiktigt lägsta kostnad för väghållaren, 
det vill säga inre effektivitet (ibland kallad produkti-
vitet). Den inre effektiviteten för drift och underhåll 
ska öka med minst 1 procent per år. I planen anges sex 
mål för förstärkning av befintliga vägar, varav två är 
tidsatta. Syftet är att förebygga och minska bärighets-
restriktionerna på olika typer av vägar.

Resultatredovisning Resultatredovisning

Transportkvalitet

Delmål för transportkvalitet
En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utform-
ning och funktion medger en hög transportkvalitet för medbor-
garna och näringslivet.

etappmål 
Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet skall  
successivt förbättras. 

Transportkvalitet tolkas som förhållandet mellan  
trafikantens upplevelse av resan och förväntningarna 
på resan. Trafikanten uppfattar transportkvaliteten 
som hög när upplevelsen av resan är den förväntade 
eller bättre än förväntat. Transportkvaliteten kan sägas 
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[Fig.26]  MAX TILLÅTEN BRUTTOVIKT



28 29

Långtidsplanen innehåller även följande prioritering:

Drifttillståndet ska hållas på samma nivå som  • 
  hittills, det vill säga uppfylla samma driftstandard 
  i samma utsträckning som tidigare. 

Underhållet av belagda vägar utnyttjas som  • 
  regulator vid kortvarig resursbrist. Det innebär  
  dock att jämnheten försämras, i synnerhet på  
  mindre och medelstora vägar, och det ackumule- 
  rade underhållsbehovet (den så kallade efter- 
  släpningen mot underhållsstandarden) ökar. 

Bärighetsanslaget används till att successivt för- • 
  stärka de vägar som ligger i riskzonen för bärig- 
  hetsrestriktioner. Därmed kan restriktionernas  
  omfattning minska. Om underhållet är eftersatt  
  kan dock andra vägar samtidigt hamna i riskzonen. 
  Omfattningen av bärighetsrestriktioner ett visst  
  år beror i första hand på vädret. 

 
mätning av tRanspoRtkvalitet
För mätning av transportkvalitet används såväl ob-
jektiva mått på vägens tillstånd som trafikantens 
subjektiva upplevelse av resan. Måtten används för 
definition av en riksgemensam standard, det vill säga 
det tillstånd man eftersträvar, samt för uppföljning av 
det aktuella tillståndet mot denna standard.  

Trafikanternas betyg återspeglar trafikanternas 
upplevelser av vägnätets tillstånd i relation till deras 
förväntningar. Förväntningarna kan snabbt föränd-
ras beroende på väghållarens informationsinsatser, 
massmediernas rapportering, väderförhållanden och 
annat. Vi har i flera fall konstaterat att trafikantbetyget 
har försämrats samtidigt som mätningar av vägnätets 
drift- och underhållsstandard har visat på en förbätt-
ring och tvärtom. Trafikantbetygen används därför för 
en intern analys av våra insatser men lämpar sig inte 
som mått på måluppfyllelse.

Vägarnas jämnhet
Vägverkets standard för jämnhet i längdled på belagda 
vägar beror på vägens skyltade hastighet och på trafik-
flödet. Jämnheten mäts för närvarande med ett inter-
nationellt index som kallas International Roughness 
Index (IRI) och kan räknas om till fordonskostnader 
och reshastighet. Jämnheten i tvärled mäts huvudsak-
ligen som spårdjup i millimeter. På smala vägar till-
kommer kompletterande mått. Både jämnhet i längd-
led och i tvärled jämförs med underhållsstandarden. 
Bristen i förhållande till standarden räknas om till 
åtgärdskostnad för att avhjälpa bristerna och anges 
som eftersläpning (ackumulerat underhållsbehov). 

Vägytans jämnhet mäts under sommaren då jämn-
heten är som bäst. Mätningar under våren har visat på 
betydligt större ojämnhet; 30 procent högre IRI-värden 
i genomsnitt är inte ovanligt. På grusvägar är det i 
regel betydligt svårare att hålla bra jämnhet och yt-
struktur än på belagda vägar. På snövägbana försvin-
ner dock skillnaden. Tillståndet på grusvägar bedömer 
man subjektivt med hjälp av en särskild metodbeskriv-

ning. Genom dialogprojekt och särskilda trafikantråd 
försöker Vägverket nå ökad förståelse för lokala an-
passningar och därmed fler nöjda trafikanter. 

Även andelen belagd väg är ett grovt mått på tran-
sportkvalitet. Sedan 1980-talet har andelen grusvä-
gar halverats genom att många grusvägar har blivit 
belagda. Målet är att alla vägar ska vara belagda om 
trafiken överstiger 250 fordon per dygn eller 125 for-
don per dygn om vägen har randbebyggelse.

Vägarnas och broarnas bärighet
Bärigheten är den belastning som vägar och broar är 
upplåtna för. Den är baserad på statiska och dyna-
miska beräkningar av konstruktionerna samt på eko-
nomiska utvärderingar av underhållskostnader. 

Broarnas bärighet har förbättrats under de senaste 
15 åren som en följd av olika bärighetssatsningar. 
Enligt långtidsplanen 2004–2015 ska alla broar på det 
vägnät som näringslivet har pekat ut klara 60 tons 
bruttovikt vid ingången av 2012. 

Vägarnas bärighet har förbättrats i betydligt lång-
sammare takt genom förstärkningsåtgärder. Utpekade 
viktiga näringslivsvägar förstärks så att de klarar full 
bärighet under hela året, medan de minsta vägarna en-
dast får en bärighet som under tjällossningsperioder 
möjliggör lätt trafik med låg hastighet. Bärigheten följs 
upp dels som normalt tillåten belastning (bärighets-
klass), dels som omfattningen av bärighetsrestriktioner 
under tjällossningen.

Väglag vintertid
Standarden för vinterdrift reglerar när snöröjningen 
eller halkbekämpningen ska påbörjas och när den ska 
vara genomförd. Väglaget vintertid följs upp som ”upp-
nått drifttillstånd jämfört med gällande driftstandard”, 
det vill säga i procent godkända observationer. [Fig. 28]

Kommunala gator och gång- och cykelvägar
De större kommunerna har alla specificerat olika drift- 
och underhållstandarder för de gator, vägar och gång- 
och cykelvägar de är väghållare för. I de mindre kom-
munerna finns tydliga drift- och underhållstandarder 
i varierande utsträckning. Kommunernas standarder 
för drift och underhåll finns dock inte sammanställda 
på nationell nivå.

Det är ännu inte möjligt att ta fram enhetliga be-
skrivningar av tillstånd på kommunala gator och 
gång- och cykelvägar.

enskilda statsbidragsvägar
Huvuddelen av utbetalda bidrag avser drift och un-
derhåll. Bidragen till underhåll avser bland annat 
bärighetshöjande åtgärder på vägar och broar samt 

trafiksäkerhetsåtgärder. Under 2005 – 2007 har bidrag 
utbetalats för körskador på grund av stormen Gudrun. 
Bidrag lämnas även till investeringar och färjedrift. 
Vägverket gör inspektioner av samtliga broar på det 
enskilda statsbidragsvägnätet. Till och med år 2007 
har 80 procent av broarna på detta vägnät genomgått 
huvudinspektion. Bärighetsklassning av broar har 
påbörjats under 2007. Inventering och klassificering av 
statsbidragsvägar genomförs utifrån skogstransport-
näringens krav på framkomlighet.

Vägverket deltar i ett samarbetsprojekt med Riks-
förbundet Enskilda Vägar och Lantmäteriet som syftar 
till att utbilda företrädare för vägorganisationer i 
förvaltningsfrågor och driftfrågor. Under 2007 genom-
fördes 20 kurstillfällen med 857 kursdeltagare.

vilken kvalitet HaR våRa vägaR?  
Erforderliga data om kommunala och enskilda vägar 
saknas. Därför baseras bedömningen av graden av 
måluppfyllelse på data om det statliga vägnätet.

statliga vägar  
Sammanfattningsvis görs en bedömning att jämnheten 
i längdled har förbättrats. Jämnheten i tvärled har 
försämrats något på större vägar men förbättrats på 
mindre vägar. Andelen vägar som inte upplåts för hög-
sta bärighetsklass har sedan 2005 minskat med nästan 
15 procent. Omfattningen av bärighetsrestriktioner 
under tjällossning har halverats sedan 2005. 

Jämnheten i längdled (mätt i IRI) på belagda vägar 
har under ett antal år successivt förbättrats på alla vä-
gar. Andelen breda vägar med spårdjup över 15 millime-
ter har ökat något sedan 2004 på större vägar. På smala 
vägar är måttet inte relevant, men vi har noterat samma 
trend. Sammanlagt har skillnaden mellan skogslänen 
och resten av landet nästan försvunnit. [Fig. 27– 29]

Längden vägar som inte upplåts för högsta bärighets-
klassen har minskat med 938 km under 2007. Den upp-
går nu till 5 204 kilometer. Andelen är fortfarande större 
i skogslänen, 8 procent mot 3 procent i övriga landet. 

Omfattningen av bärighetsrestriktioner under tjäl-
lossning varierar kraftigt från år till år beroende på 
vädret. Sedan 2005 har bärighetsrestriktionerna på det 
statliga vägnätet halverats till cirka 246 000 dygns-
kilometer, varav 95 000 dygnskilometer på utpekade 
viktiga näringslivsvägar. Det gynnsamma vädret 
spelade en viktig roll, men även Vägverkets mer åter-
hållsamma användning av tjälrestriktioner och omfat-
tande förstärkningsåtgärder med hjälp av medel från 
bärighetsanslaget har haft stor betydelse. Vi har under 
år 2007 också gjort kraftfulla insatser för att lätt trafik 
ska kunna trafikera alla statliga vägar året runt. [Fig. 30] 

Drifttillståndet för vinterdrift följs upp genom 
stickprov. Resultaten från uppföljningen av driftstan-
darden under 2007 har dock inte uppfyllt våra krav 
på tillförlitlighet och kan därför inte redovisas. Vi har 
därför börjat en genomgripande förändring av tillämp-
ningen av uppföljningssystemet. Enligt en subjektiv 
bedömning har drifttillståndet fortfarande godkänd 
standard till över 95 procent. 

Trafikanternas betyg gick ned under perioden 
1996 – 2000 och har därefter gått upp något. Betygen 
har sedan stabiliserats på en något lägre nivå än under 
90-talets mitt. Inför undersökningen 2007 har man 
omdefinierat vägnäten och därför är det svårt att dra 
några slutsatser. [Fig. 31]
 
Kommunala vägar och gator
Sedan i mitten av 1980-talet genomför ett antal kom-
muner vart tredje år kundenkäter om kommunalteknik. 
En av frågorna handlar om standarden (jämnhet, gro-
par och spår) på gator, vägar och gång- och cykelvägar. 

Resultatredovisning Resultatredovisning

[Fig. 27]  kRITeRIeR FÖR sTaTLIG VInTeRdRIFT 

Trafikflöde (genomsnitt per dygn över året ) standard klass Total väglängd, km startkriterium, cm snödjup Maximal åtgärdstid, timmar

 > 16 000  1  830  1  2

 8 000 – 15 999  2  3 300  2  3

 2 000 – 7 999  3  11 000  3  4

 500 – 1 999  4  35 000  4  5

 < 500  5  48 000  4  6

[Fig.28]  ANDEL VÄGAR MED IRI > 4 
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[Fig.29]  ANDEL VÄGAR MED SPÅRDJUP > 15 MM
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Drygt 80 kommuner genomförde kundenkäter 2007, 
samordnat av Sveriges kommuner och landsting. Sett 
över tid har andelen kommuninvånare som är mycket 
eller ganska nöjda med standarden på det kommunala 
gatunätet minskat från över 50 procent i början av 
1990-talet till ungefär 35 procent 2007. Invånarnas 
synpunkter har svagt samband med hur mycket kom-
munerna satsar på beläggningsunderhåll. I likhet med 
många kommunala verksamheter fanns en svacka 
under perioden 1988 till 2001, när nivån från 1988  
var återställd. Som mest var minskningen närmare  
20 procent i de årliga satsningarna på beläggnings-
underhåll. Återgången till 1988 års nivå i resurserna 
för beläggningsunderhåll återspeglar alltså inte kom-
muninvånarnas uppfattning om tillståndet på gator, 
vägar och gång- och cykelvägar.   

planeRade åtgäRdeR med anledning  
av utfallet
De åtgärder som har störst betydelse för kvaliteten i 
det svenska vägtransportsystemet är drift- och under-
hållsåtgärder på det befintliga vägnätet. Bärighets-
höjande åtgärder och dispenser för tjälrestriktioner 
påverkar också transportkvaliteten och målresultatet. 
En mycket viktig del av de åtgärder som påverkar 
målresultatet, om än indirekt, är de effektiviserings-
åtgärder som genomförs. Förbättring och nybyggnad 
innebär höjd transportkvalitet lokalt. 

Effektivisering av drift- och underhållsverksam-

heten pågår fortlöpande. Tiden från beslut till fullt 
genomslag i verksamheten varierar beroende på åt-
gärdens karaktär. Vissa åtgärder inom underhåll får 
genomslag först efter 10 – 20 år. Den uppnådda effek-
tiviseringen är ett resultat av de samlade åtgärderna 
sedan 1990-talets början. Effektiviseringen måste 
också betraktas över ett antal år för att tillfälliga 
svängningar och osäkerheten i dataunderlaget ska 
elimineras.

Våra skattningar visar att den inre effektiviteten 
inom drift och underhåll under den senaste tiden har 
förbättrats med cirka 2 procent per år, att jämföra  
med vårt åtagande i Nationell plan för vägtransport-
systemet 2004 – 2015 på minst 1 procent per år.  Anslag 
till drift och underhåll har dock legat under de pla-
neringsramar som utgör grunden för den beslutade 
drift- och underhållstandarden. Vägverket har inte 
heller fått kompensation för prisutvecklingen på väg-
hållningens insatsvaror och tjänster, och inte heller för 
tillkommande kostnader för nya trafikanläggningar, 
trafiktillväxten och ökade krav på miljö- och trafiksä-
kerhetseffekter vid genomförande av åtgärder. Totalt 
har effektiviseringen inte kunnat kompensera kost-
nadsutvecklingen, vilket är en väsentlig förklaring till 
att målen bara delvis har uppnåtts.    

De långsiktiga trenderna måste mötas med långsik-
tiga externa och interna åtgärder. 

Externt måste Vägverket fortlöpande redovisa för 
statsmakterna och kunderna vilka de faktiska kostna-
derna är för beslutad drift- och underhållstandard och 
hur olika kostnadspåverkande faktorer utvecklas. Detta 
ska ge statsmakterna bra underlag för sina beslut.  

Internt vill Vägverket säkerställa stadiga effektivi-
tetsökningar på minst 1,5 procent per år genom föl-
jande åtgärder: 

Helhetssynen ska stärkas  i olika avseenden inom  • 
  ramen för konceptet Road Asset Management.  
  I synnerhet ska en bättre uppföljning av verk- 
  samheten och dess effekter skapa möjligheter att  
  upptäcka effektiviseringspotential genom effekt- 
   analys. 

Partnerskapet med entreprenörer ska utvidgas för • 
    att stimulera till en ständig utveckling och utnytt- 
  jande av deras kompetens. I synnerhet ska en ut- 

inteRnationellt peRspektiv
Avgränsningen av det statliga vägnätet, krav på dess 
tillstånd, väglängd per invånare, klimatförutsättningar 
med mera varierar starkt mellan olika länder. Närmast 
till hands ligger jämförelse med Finland, Norge samt 
vissa delstater i norra USA och södra Kanada. Enligt 
subjektiva bedömningar motsvarar tillståndet på de 
svenska vägarna väl tillståndet i Norden, Tyskland och 
Nordamerika för vägar med samma trafikvolym.  

En jämförelse med Finland och Norge för de större vä-
garna med årsdygnstrafik över 2 000 fordon visar att: 

årskostnaden i Sverige och Norge för närvarande  • 
  ligger på cirka 6,60 kronor/m2 medan den är cirka  
  10 procent lägre i Finland (som dock hade högre  
  anslag tidigare)

jämnheten uttryckt i IRI och spårdjup är något  • 
  bättre i Finland än i Sverige. Norska data verkar inte 
  vara direkt jämförbara beroende på mätmetoden. 

Trenderna har vi ännu inte analyserat.
 

Vägverkets arbete med drift- och underhållsfrågor 
presenteras och diskuteras ofta i internationella forum 
som PIARC, TRB, ERANET och COST och har fått ett 
högt internationellt anseende. 
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[Fig.31]  TRAFIKANTBETYG SOMMAR 1999 – 2007 
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[Fig. 30]  VäGaRnas bäRIGheTskLassnInG (bk)

Mått 2003 2004 2005 2006 2007

BK1, km 91 584 92 050 92 255 92 176 93 067

Klarar ej BK1, km 6 624 6 262 6 045 6 156 5 204

BK1, andel, % 93,2 93,6 93,9 93,7 94,7

BK1, andel i skogslän, % 90,1 90,4 90,8 90,5 92,2

nedsatt vid tjällossning, km   10 535 14 449 13 888              14 008 7 045 

varav skogslän, km 6 465 7 664 7 603 5 193 2 977

varav viktiga näringslivsvägar 4 122 5 162 4 502 4 162 22 280

nedsatt vid tjällossning, tusentals dygnskm  509 572 518 453 246

varav skogslän, tusentals dygnskm 330 350 333 186 155

varav viktiga näringslivsvägar, tusentals dygnskm 203 229 228 141 95

  ökad och effektivare funktionsupphandling moti- 
  vera entreprenörer att effektivisera produktionen.

Drift- och underhållstandarden ska regelbundet  • 
  anpassas utifrån en förbättrad kunddialog.

Regionerna ska ha en mer aktiv roll i identifiering  • 
  av effektiviseringspotential och realiserande av  
  denna och i ökat erfarenhetsutbyte mellan  
  regionerna.

Forskning och utveckling ska bli mer målinriktad  • 
  och verksamhetsnära.

JämställdHetspeRspektiv
Drift och underhåll syftar till att upprätthålla ett be-
fintligt vägnät i ett fastställt tillstånd och fullföljer 
därmed tidigare beslut. Jämställdhet skapas där beslut 
fattas, resurser fördelas och normer formas. Jämställd-
hetsperspektivet finns med i det dagliga arbetet till 
exempel genom att kvinnor är väl representerade både 
bland drift- och underhållschefer och i kunddialogen.  

Transportkvalitet ska vara lika hög och lika väl an-
passad för alla, oavsett kön. Drift och underhåll riktar 
sig i lika stor sträckning till både kvinnor och män och 
därmed hanterar vi det som om det vore könsneutralt. 
Kvinnors och mäns värderingar och behov mäts bland 
annat genom trafikantbetyg på drift och underhåll och 
resultatet visar att kvinnor och män är lika nöjda med  
hur vägarna sköts under både sommar- och vinterhalvår.1 

1. Trafikantbetyg hösten 2007.

Transportkvalitet ska vara lika hög och  
lika väl anpassad för alla, oavsett kön.
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säker trafik

Delmål för trafiksäkerhet
En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten 
skall vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av trafik-
olyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets 
utformning och funktion skall anpassas till de krav som följer  
av detta.  
 

etappmål – antal DöDaDe och skaDaDe 
i vägtrafikolyckor
Antalet dödade och svårt skadade till följd av trafikolyckor skall 
minska och antalet dödade i vägtrafik-olyckor skall understiga 
270 personer år 2007 inom hela vägtransportsektorn.  

Delmålet för trafiksäkerheten beslutades av riksdagen 
1997 i samband med beslutet om en ny politik för tra-
fiksäkerheten och om nollvisionen. Målet omfattar två 
delar, dels att det långsiktiga målet är att dödade och 
svårt skadade ska minska till noll, dels att utformning 
och funktion ska optimeras så att vägtransportsyste-
met utvecklas till ett säkert system. 

Med nollvisionens synsätt blir omsorgen om män-
niskors liv och hälsa ett absolut krav vid utformningen 
av vägtransportssystemet. Människans tolerans mot 
yttre våld ska vara dimensionerande vid utformningen 
av det säkra vägtransportsystemet. 

måluppfyllelse 

Delmål 
RÖTT MåLET hAR InTE UPPnåTTS.

Måluppfyllelse för delmålet bedöms genom en analys 
av minskningen av antalet dödade personer under 
de tre senaste åren. Om antalet dödade minskat med 
i snitt 25 personer per år anses målet vara uppnått, 
medan det anses delvis uppnått om antalet dödade 
minskat. Målet har inte uppnåtts om antalet dödade 
ökat under de tre senaste åren. Mått för det säkra sys-
temet finns ännu inte fullt ut.

Under 2007 beräknas 490 personer omkommit i väg-
trafiken. Det innebär 45 fler än under 2006, vilket inne-
bär att målet inte har uppnåtts.

etappmål 

RÖTT MåLET hAR InTE UPPnåTTS.

Måluppfyllelse för etappmålet bedöms genom en analys 
av antalet dödade personer under 2007 i förhållande till 
etappmålet om 270 dödade. Om antalet dödade under-
stiger 270 anses målet vara uppnått. Delvis uppnått är 
målet om antalet dödsfall har minskat med 40 eller mer 
i förhållande till utfallet år 2006. Målet har inte upp-
fyllts om antalet dödsfall överstiger 270, eller om anta-
let är oförändrat eller har ökat i förhållande till 2006. 

Utfallet innebär 220 fler dödade i vägtrafiken än mål-
nivån, vilket innebär att målet inte har uppnåtts.  

HuR mäteR vi tRafiksäkeRHet?    
Den första delen av delmålet är uttryckt i hälsopåver-
kan, det vill säga ”död” och ”allvarligt skadad”.  Antalet 
dödade är det mått som idag används för att bedöma 
utvecklingen av trafiksäkerhet i vägtransportsystemet. 
Analysen av variationen av antalet dödade är dock för-
knippad med vissa problem: slumpen påverkar utfallet 
och i många fall saknas sambandet mellan åtgärd och 
effekt. Då det gäller allvarligt skadade pågår arbete 
med definition och mätmetoder. 

Den andra delen är uttryckt i systemsäkerhet. Mått för det  
säkra systemet finns ännu inte fullt ut. Fördelen med att 
mäta systemsäkerheten är att slumpen inte påverkar ut- 
fallet och att sambandet till genomförda åtgärder är tydligare.

utfall dödade ocH svåRt skadade
År 2007 beräknas 490 personer ha dödats i vägtrafiken, 
vilket är 45 fler än föregående år. 

Utvecklingen av antalet dödade har varit långt ifrån 
den minskning som krävs för att nå målet. Målet om 
270 dödade baseras på en halvering av 1996 års utfall. 
Åren 1994–2002 inkluderades sjukdomsfall i statistiken, 
det vill säga dödsfall i trafiken orsakade av annat än 
krockvåld. För att nå målet krävs då en minskning med 
cirka 25 dödade på årsbasis. Trots att sjukdomsfallen 
har exkluderats från och med år 2003 innebär utfallet 
220 fler dödade år 2007 än målnivån. [Fig. 32]

Antalet personer som omkommit på det statliga väg-
nätet har i genomsnitt uppgått till knappt 400 per år  
under de senaste 10 åren. På det icke statliga vägnätet har 
det årliga antalet omkomna i genomsnitt uppgått till 
cirka 125. Detta gäller då de dödsfall som orsakats av 
sjukdom exkluderas i jämförelsen mellan 1996 och 2007. 

Under perioden 1996 – 2007 har antalet dödade mins-
kat med cirka 40 personer på det statliga vägnätet men 
ökat något på det övriga vägnätet. Jämfört med 1996 
innebär det en minskning av antalet dödade med cirka 
10 procent på det statliga vägnätet och en ökning med 
cirka 20 procent på det kommunala vägnätet. [Fig. 33]

Under perioden 1996 – 2007 ökade antalet svårt ska-
dade 2002 för att sedan minska 2004 och åter stabili-

seras. Under 2007 beräknas antalet uppgå till cirka  
4 000, vilket är oförändrat jämfört med 1996. Införan-
det av ett nytt rapporteringssystem (STRADA) för data 
om trafikskadade år 2003 är troligen den största för-
klaringen till svängningarna. [Fig. 34] 

Det finns ett betydande bortfall i den officiella väg-
trafikolycksstatistiken för antalet svårt skadade. En-
ligt Socialstyrelsens patientstatistik skadas årligen 
cirka 13 000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus. 
Patientskadestatistiken är dock inte tillräckligt detal-
jerad för att utgöra källa till den officiella vägtrafik-
olycksstatistiken.

Ett arbete pågår i STRADA för att komplettera poli-
sens uppgifter med sjukvårdens. Studier indikerar att 
uppgifterna från polisen bara omfattar cirka 60 procent 
av de svårt skadade och att det finns problem med klas-
sificering av skadornas svårighetsgrad. År 2006 registre-
rade cirka 65 procent av landets akutsjukhus i STRADA.  
När samtliga akutsjukhus rapporterar kommer det att 
medföra en betydande kvalitetshöjning av den offici-
ella statistiken. Det blir då också möjligt att införa ett 
nytt hälsomått i form av medicinsk invaliditet, vilket 
definierar att en person inte återfått tidigare hälsa efter 
trafikskada inom rimlig tid och därför ska anses som 
allvarligt skadad enligt nollvisionens tankesätt.

vaRföR lyckades vi inte att nå målen? 
En rad omvärldsfaktorer påverkar skadeutfallet. Den 
ekonomiska konjunkturen är av stor betydelse för den 
sammanlagda körsträckan och är den omvärldsfaktor 
som har störst betydelse för skadeutfallet. Övriga om-
världsfaktorer är bland annat befolkningens ålders-
struktur, klimatet och indirekta faktorer som konsum-
tionen av alkohol. 

delmål
Utfallet är långt från målet noll dödade och noll all-
varligt skadade, vilket också innebär att vägtransport-
systemet inte är utformat efter nollvisionsbeslutet och 
dess funktion långt ifrån anpassad efter detta beslut.

Vägverket har de senaste åren gjort omfattande  
analyser av antalet dödade och skadade under perioden 
efter högertrafikomläggningen. I detta tidsperspektiv 
framkommer en trappstegsformad neråtgående kurva 
för antalet dödade. Antalet har minskat med i medeltal  
3 procent per år, trots en konstant ökning av trafik- 
arbetet med i medeltal 1,5 procent (inkluderat i prognos- 
modellen). Om trafiksäkerheten också fortsättningsvis 
prioriteras i samhällsplaneringen talar allt för att vi 
slutligen kan komma närma oss målet om 0 dödade. [Fig.35] 
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[Fig.32]  ANTAL DÖDADE I VÄGTRAFIKEN, 1996 – 2007 
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[Fig.33]  ANTAL DÖDADE I VÄGTRAFIKEN EFTER VÄGHÅLLARE, 1996 – 2007
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[Fig.34]  ANTAL SVÅRT SKADADE I VÄGTRAFIKEN, 1996 – 2007
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etappmål
I Nationell plan för vägtransportsystemet 2004 – 2015 
(NPVS) finns en kalkyl över olika tillståndsföränd-
ringar som krävs för att nå etappmålet 2007 om högst 
270 dödade. I nedanstående uppföljning (se rubrik 
Utvecklingen av säkerhetsrelaterade tillstånd och 
faktiska åtgärder mellan 1996 och 2007) blir det tydligt 
att det endast är inom måttet bältesanvändning som 
målnivån uppnåtts.

Det av riksdagen beslutade trafiksäkerhetsmålet för 
2007 om högst 270 dödade har inte varit tillräckligt sty-
rande. Resultaten från de årliga uppföljningarna av tra-
fiksäkerhetsläget uppmärksammades inte i tillräcklig 
grad, vilket ledde till att arbetet med att nå etappmålet 
var svagt i början och att kraftsamlingen kom för sent.  
I grund och botten är det ett tecken på att det inte räcker 
att sätta ett kvantifierat mål. Det är också lika viktigt att 
vara tydlig i vem som ska göra vad och när, för att stora 
samhällsförändringar ska komma till stånd. 

Målet om en halvering av antalet dödade i trafiken 
från 1996 till 2007 sattes i en kraftig lågkonjunktur. 
Färre ungdomar skaffade körkort, färre hade ett arbete 
att åka till och industrins transporter minskade. Den 
kraftiga högkonjunkturen under de senaste åren påver-
kar trafiksäkerhetsutvecklingen åt andra hållet. 

Utbyggnaden av mötesfria vägar, automatisk has-
tighetsövervakning med trafiksäkerhetskameror och 
säkrare tätortsmiljöer har lett till verkliga framgångar. 
Trots det är det tydligt att de sammantagna åtgärderna 
inte skett i tillräckligt snabb takt för att uppväga det 
ökade trafikarbetet och tillkommande riskgrupper som 
exempelvis motorcyklister och unga förare. 

Det är i huvudsak inom tre områden som det har skett 
en försämring eller ingen förbättring under perioden 
1996–2007: hastighet, alkohol och tvåhjuliga motorfordon.
Internationell statistik visar att bilisterna i Sverige  
är dåliga på att följa hastighetsgränserna. Under 2006 
höjdes ordningsböterna för hastighetsöverträdelser 
kraftigt, polisen sänkte toleransgränserna och ett mo-
dernt utökat kamerasystem installerades. De hastighets-
mätningar som genomförts indikerar en minskning av 
hastigheterna under 2006 och 2007, men fortfarande 
gäller att om alla fordon körde med lagliga hastigheter 
skulle minst 100 färre dödas varje år. 

Sverige har ett föråldrat hastighetsgränssystem som 
inte tar hänsyn till vägens säkerhetsstandard. Den 
bärande punkten i hela nollvisionsstrategin är att an-
passa hastigheten till vad människan tål med hänsyn 
till bilarnas och vägarnas säkerhetsnivå. I och med ett 
nytt hastighetsgränssystem som successivt kommer att 
införas från och med 2007 blir det möjligt att tillämpa 
denna princip på en för samhället mera acceptabel nivå. 

Det andra stora området som inte har förbättrats är 
nykterheten i vägtrafiken. Andelen alkoholpåverkade 
personbilsförare har minskat något under de senaste 
två åren. Trots detta är andelen påverkade förare i 
stort sett oförändrad jämfört med periodens början. 
Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen 
ökat kraftigt i Sverige. De åtgärder som satts in inom 

Arbetet med säkring av sidoområde, räffling av mitt-
linje och korsningar har fortsatt. 

Vid utgången av 2007 fanns det totalt cirka 380 mil 
mötesseparerad väg och cirka 250 mil med ATK. På 
dessa vägar sker cirka 50 procent av trafikarbetet på 
det statliga vägnätet. [Fig. 36 – 37]  

Trafiksäkerhetsåtgärder på det 
kommunala vägnätet 
Mått för trafiksäkerhetsåtgärder på det kommunala 
vägnätet saknas i NPVS. I Vägverkets Strategiska plan 
2004 – 2015 har angivits följande mål: Antalet döda i 
vägtrafikolyckor ska fram till 2007 minska med 5 per-
soner per år till följd av bättre planering och säkrare 
trafikering i tätort. Antalet omkomna på det kommu-
nala vägnätet minskade med cirka 25 personer från 
2004 till 2006. Det höga utfallet 2007 innebär dock att 
målet inte uppnåtts. 

Det finns ingen samlad bild över hur stor andel av 
trafiken som sker på säkra gator och vägar på det kom-
munala vägnätet. Inte heller hur många kommunala 
åtgärder som genomförts. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) har påbörjat ett arbete med att kart-
lägga genomförda åtgärder.

Data finns dock om att kommunerna systematiskt har 
satsat på fysiska åtgärder i gatumiljön, vilket i hög grad 
har bidragit till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Bältesanvändning
I NPVS angavs följande målnivå för bältesanvänd-
ningen i personbil: Bältesanvändningen i personbil 
måste uppgå till 96 procent för att målet om max 270 
dödade ska uppnås. Det beräknas medföra cirka 45 
färre omkomna.

År 2007 använde 96 procent av personbilsförarna 
och 96 procent av passagerarna i framsätet bilbälte. 
Det innebär en ökning med cirka 7 procentenheter för 
förare och 5 procentenheter för framsätespassagerare 
sedan 1996. Drygt 94 procent av barn som passagerare 
i baksätet var bältade. Bältesanvändningen för vuxna i 
baksätet var 80 procent. 

I tätortstrafik var bilbältesanvändningen bland förare 
och framsätespassagerare cirka 89 procent hösten 2007.

Av omkomna i personbil är 4 av 10 obältade, vilket 
har varit relativt konstant sedan periodens början. An-

delen omkomna obältade personbilsförare har mins-
kat något medan andelen obältade passagerare i stort 
sett är oförändrad.

Bältesanvändningen skiljer sig åt mellan kvinnor 
och män. I åldersgruppen 18 – 25 år är bältesanvänd-
ningen bland kvinnor cirka 15 procentenheter högre än 
för männen. Skillnaden minskar med ökad ålder. För 
både kvinnor och män är bältesanvändningen högre i 
de äldre åldersgrupperna än i de yngre.

Bältesanvändningen bland taxiförare har ökat kraf-
tigt de senaste åren och var 92 procent under 2007. 
Yrkesförare i den tunga trafiken använder fortfarande 
bälte i begränsad utsträckning, trots att det blev obli-
gatoriskt 1999. År 2007 använde cirka 40 procent av 
förarna i tung lastbil bälte. Mellan 2004 och 2007 har 
inga mätningar gjorts för tunga lastbilar.

Bältesanvändningen i buss har inte kunnat under-
sökas i genomförda mätningar. [Fig. 38] 

 
reshastighet
I NPVS angavs följande målnivå för reshastighet: 
Reshastigheten på det statliga respektive kommunala 
vägnätet ska minska med 6 respektive 4 km/tim för att 
målet om max 270 dödade ska uppnås. Det skulle inne-
bära 60 respektive 40 färre omkomna. 

Heltäckande hastighetsmätningar har genomförts 
till och med år 2004 på statliga vägar och till och med 
2003 på kommunala vägar. Genomsnittlig reshastighet 

Resultatredovisning Resultatredovisning

vägtrafiken har motverkat den ökade konsumtionen, 
men har ändå inte varit tillräckligt effektiva. 

Antalet omkomna och svårt skadade på motorcykel 
och moped har ökat. För tio år sedan omkom cirka 50 
mopedister och motorcyklister. År 2007 beräknas 75 
mopedister och motorcyklister ha omkommit. Antalet 
motorcyklar har mer än fördubblats och antalet EU-
mopeder (klass 1) har ökat till 170 000 fordon sedan 
de introducerades i början av 2000-talet. Risken att 
omkomma eller skadas svårt per fordon har dock gått 
ned under perioden, men då antalet fordon stigit så 
kraftigt har antalet omkomna ökat. 

[Fig. 36]  MÖTessepaReRad VäG, anTaL MIL VId åReTs sLuT

  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2+1-väg 1 3 18 45 68 95 113 130 151 177

Motorväg 144 148 149 151 153 158 160 170 174 181

Övrig mötessep. 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25

Totalt 165 171 188 217 243 275 296 324 349 383

[Fig. 37]  VäG soM FÖRseTTs Med aTk, anTaL MIL VId åReTs sLuT

  

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

ATK  1 1 23 27 59 95 95 190 244

[Fig.38]  BÄLTESANVÄNDNING
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Internationell statistik visar att  
bilisterna i sverige är dåliga på  
att följa hastighetsgränserna. 

utvecklingen av säkeRHetsRelateRade  
tillstånd ocH faktiska åtgäRdeR mellan 
1996 ocH 2007 
Att enbart analysera variationen i antalet dödade 
förknippas med vissa problem genom att slumpen 
påverkar utfallet och att sambandet mellan åtgärd 
och effekt saknas i många fall. Ett bättre sätt att följa 
trafiksäkerhetsutvecklingen år från år är att använda 
tillståndsmått (exempelvis användning av bilbälte och 
cykelhjälm och kilometer åtgärdad väg).

Nedan beskrivs utfallet för år 2007 genom tillstånds-
mått som jämförs med målnivån enligt NPVS 2004–2015.

Trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet 
Enligt NPVS skulle 100 procent av trafikarbetet på det 
högtrafikerade statliga vägnätet år 2007 ske på vägar 
som är säkrade från svåra mötesolyckor och svåra 
singelolyckor. Målnivån år 2007 för andelen av trafik-
arbetet på det lågtrafikerade statliga vägnätet som sker 
på vägar som är säkrade från svåra singelolyckor sattes 
också till 100 procent. Om dessa målnivåer uppfylls 
beräknas det medföra 100 –150 färre dödade årligen. 
Vid utgången av 2007 fanns totalt cirka 380 mil mötes-
separerad väg. Det innebär att 38 procent av trafikar-
betet på det högtrafikerade statliga vägnätet är säkrat 
från svåra mötesolyckor och till viss del från svåra 
singelolyckor. Uppemot 10 procent av trafikarbetet på 
det lågtrafikerade vägnätet bedöms ske på vägar som 
åtgärdats för att minska svåra singelolyckor. På det 
lågtrafikerade statliga vägnätet saknas mitträcke på 
i stort sett samtliga vägar. Gällande hastighetsgräns 
kan innebära svåra följder vid mötesolyckor.  

Enligt utfallet för andel åtgärdad väg 2007 återstår 
alltså en stor del av potentialen för att med fysiska trafik-
säkerhetsåtgärder minska svåra mötes- och singelolyckor. 

Under 2007 har 33 mil mötesseparerad väg byggts. 
Ytterligare 54 mil väg har försetts med trafiksäkerhets- 
kameror för automatisk hastighetsövervakning (ATK). 
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på statliga vägar var i stort sett oförändrad 2004 jäm-
fört med år 1997. På kommunala vägar hade andelen 
minskat med cirka 2 procentenheter till och med 2003. 

Under 2007 har ett hastighetsindex tagits fram. 
Hastighetsindex speglar förändringar av hastigheter 
och bygger på data från 83 fasta räknepunkter. Dessa 
räknepunkter är inte representativa för hela vägnätet. 
Mätningar från de fasta räknepunkterna 2007 indike-
rar en minskning av reshastighet under de senaste två 
åren på statliga vägar, dock inte i nivå med målnivån.

Effekten av den automatiska hastighetsövervak-
ningen med kameror (ATK) är inte synlig i de mät-
ningar som görs för samtliga vägar. Reshastigheten 
har dock förändrats kraftigt på ATK-sträckor. Hastig-
hetssänkningen där bedöms vara cirka 8 procent. 
Syftet med ATK är att sänka hastigheten på särskilt 
olycksdrabbade sträckor. 

rattfylleri
I NPVS angavs följande målnivå för andelen alkohol-
påverkade i dödsolyckor: Andelen alkoholpåverkade i 
dödsolyckor ska minska med 11 procentenheter för att 
målet om max 270 dödade ska uppnås. Det skulle inne-
bära cirka 20 färre omkomna.

Uppgifter från Vägverkets djupstudier visar att 23 
procent av de omkomna personbilsförarna år 2006  
(senast tillgänglig data) hade alkohol i blodet över 
gränsen för rattfylleri (0,2 promille). Under 2005 och 
2006 har andelen rattfulla personbilsförare minskat  
till cirka 2 procentenheter över 1997 års nivå. En 
minskning med 11 procentenheter från 2002 har inte 
uppnåtts. [Fig. 39]

Andelen alkoholrelaterade dödsolyckor har varit 
relativt konstant sedan 1997. En analys av Vägverkets 
djupstudiematerial visar att i drygt 15 procent av 
dödsolyckorna har minst en alkoholpåverkad motor-
fordonsförare varit delaktig. Om hänsyn tas till samt-
liga inblandade trafikanter, även alkoholpåverkade 
cyklister och gående, utgör de alkoholrelaterade olyck-
orna cirka 20 procent av samtliga dödsolyckor. [Fig. 40]

Vägverket har tidigare uppskattat att det sker  
15 000 – 20 000 bilresor per dag i Sverige där bilföraren 
är alkoholpåverkad. Under 2007 har studier i fält  
genomförts av VTI tillsammans med Polisen. Dessa 
visar på 12 000 – 13 000 resor per dag med alkoholpå-
verkad bilförare.

Antalet alkoholutandningsprov har mer än fördubb-
lats från 1997 till 2007, från 1,1 miljoner prov till drygt 
2,5 miljoner utförda prov. Hela ökningen skedde dock 
under periodens andra hälft. Andelen positiva prov har 
varit i stort sett konstant under hela undersökningspe-
rioden (cirka 1 procent). 

I mars 2001 fastslog Rikspolisstyrelsen i en natio-
nell strategi för polisens trafikövervakning att ”varje 
polisiärt påkallat möte med en förare av motordrivet 
fordon bör i princip inbegripa ett alkoholutandnings-
prov”. Dessutom påpekades vikten av att via massme-
dier informera om aktuella övervakningsaktiviteter 
och att genomföra prov på platser och tider där man vet 
av erfarenhet att rattfyllerifrekvensen är hög. [Fig. 41]

Den 1 juli 1999 lagstiftades om narkotikabrott, vilket 
medför att dessa också ingår i statistiken. Exkluderat 
narkotikabrott, har antalet alkoholrelaterade rattfylleri- 
trafikbrott ökat med 37 procent under perioden 1997 
till 2007. [Fig. 42]

Cykelhjälm
Målnivån för cykelhjälmsanvändning i NPVS var 80 
procent (vid hjälmlag). Det skulle årligen innebära 
cirka 20 färre omkomna.

Av cyklisterna var det 27 procent som använde cykel-
hjälm 2007. Enligt mätningar har cykelhjälmsanvänd-
ningen ökat med drygt 10 procentenheter sedan 1996. 
Den största ökningen har skett de senaste fem åren. 
En lag om obligatorisk användning av cykelhjälm för 
barn under 15 år trädde i kraft den 1 januari 2005. 
Yngre barn som cyklar inom bostadsområden har an-
vänt cykelhjälm i mycket högre grad sedan lagen kom. 
Bland barn som cyklar till skolan har användningen 
också ökat sedan periodens mitt. Barn använder cykel-
hjälm i betydligt högre grad än vuxna. [Fig. 43]

Det finns inga större skillnader i hjälmanvändningen 
mellan kvinnor och män. Ett undantag är äldre cyklis-
ter, där kvinnorna använder hjälm i dubbelt så stor 
utsträckning.  

Fordon
I NPVS angavs följande målnivå för andel krocksäkra 
personbilar: Andelen trafikarbete med krocksäkra per-
sonbilar med minst 4 stjärnor i betyg ska öka till  
50 procent för att målet om max 270 dödade skall upp-
nås. Det beräknas innebära cirka 40 färre omkomna.

I dag finns ingen sammanställning av hur stor  
andel av trafikarbetet som utgörs av bilar med minst  
4 stjärnor i betyg.

Cirka 95 procent av alla nya personbilar som säljs i 
Sverige är av modeller som har testats av det europe-
iska krockprovningsprogrammet Euro NCAP. Två tred-
jedelar av de bilar som såldes 2007 fick högsta betyg. 
Sedan Euro NCAP startade sina prov 1996 har medel-
resultatet förbättrats med drygt 2 enheter (stjärnor) på 
en femgradig skala. Denna förbättring av bilarna upp-
skattas leda till 6 färre dödade per år.

Av de testade bilarna 2007 hade 30 av 31 system för 
bilbältespåminnare. Två bilmodeller hade påminnare 
som inte levde upp till Euro NCAP:s krav. I Sverige hade 
drygt 80 procent av de sålda nya bilarna sådana system.

Andelen nya bilar med antisladdsystem (ESC) som 
säljs i Sverige har ökat från 15 procent i juli 2003 till 
96 procent i december 2007. Vägverket har tidigare 
deltagit i en studie som visar att olyckor på halt väglag 
minskar med nära 40 procent när bilarna är utrustade 
med antisladdsystem. Totalt beräknas den ökade ande-
len under 2007 medföra att cirka 3 personer färre blir 
dödade per år.  

Resultatredovisning Resultatredovisning

FÖRARE (ALKOHOL > 0,2 PROMILLE), 1997–2006
[Fig.39]  ANDEL ALKOHOLPÅVERKADE DÖDADE PERSONBILS-
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[Fig. 41]  anTaL aLkohoLuTandnInGspRoV (MILJoneR) 1997–2007 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5
 
Källa: RPS.

[Fig. 42]  anTaL anMäLda RaTTFyLLeRIbRoTT, 1997–2007 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

12 686 11 923 13 943 17 412 18 036 19 591  20 836 22 185 23 225 27 375 29 217
 
Källa: BRå.

[Fig.43]  CYKELHJÄLMSANVÄNDNING
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genomföRda åtgäRdeR undeR 2007
Det är mycket svårt att bedöma betydelsen av enskilda 
aktörers åtgärder under ett enskilt år utifrån föränd-
ringar i antalet dödade. Om vi istället använder oss 
av tillståndsmått (till exempel användning av bilbälte 
och cykelhjälm och kilometer åtgärdad väg) kan vi med 
större säkerhet härleda årliga förändringar till olika 
aktörers åtgärder. Det går att visa på den teoretiska 
effekten av olika åtgärdsområden med hjälp av mät-
ningar av förändringar av olika tillstånd och kunskap 
om effektsamband. Fördelningen av de framräknade 
effekterna i färre dödade under 2007 för respektive till-
stånd och åtgärdsområde redovisas i bilden. [Fig. 44] 

Nedan kommenteras de säkerhetspåverkande för-
ändringar som uppmätts under år 2007. Kommenta-
rerna gäller såväl förändringar i säkerhetsrelaterade 
tillstånd som genomförda åtgärder.  

Trafiksäkerhetsåtgärder på statliga vägar
Satsningen på mötesseparerade vägar har fortsatt. 
Under 2007 har 33 mil mötesseparerad väg öppnats, 
varav 7 mil motorväg. Tillsammans med säkring av 

sidoområde, korsningsåtgärder, räffling av mittlinje 
och sänkta hastighetsgränser beräknas detta medföra 
11 färre dödade och 33 färre svårt skadade per år.

Trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala  
gator och vägar 
Det finns ingen samlad bild över vilka åtgärder som har 
genomförts på det kommunala vägnätet under 2007.

Bältesanvändning
De mätningar som gjorts av bältesanvändning under 
2007 pekar på att bältesanvändningen hos personbils-
förare ökat med cirka 2 procentenheter och hos pas-
sagerare i framsätet med cirka 2 procentenheter. Den 
förbättrade bältesanvändningen beräknas medföra 
cirka 5 färre dödade och cirka 40 färre svårt skadade. 

Satsningen för att öka användningen av bilbälte har 
fortsatt i samarbete med Polisen och NTF. Polisens över-
vakning har kompletterats med informationsinsatser på 
nationell, regional och lokal nivå. Arbetet har inriktats 
på förargrupper där det finns stor förbättringspotential 
– unga förare och yrkesförare – samt på tätortstrafik.

Polisen har under 2007 rapporterat drygt 40 000 förare 
och passagerare i personbil för att de inte använt bil-
bälte, vilket är en minskning med 20 procent jämfört 
med 2006. Detta hänger sannolikt samman med den 
relativt kraftiga ökningen av bältesanvändningen.

Allt fler nya personbilar utrustas med bältespåminnare. 
Av de bilar som testades inom Euro NCAP 2007 hade drygt 
80 procent av de sålda nya bilarna sådana system. 

Hastighetsövervakning
Rikspolisstyrelsen och Vägverket samarbetar i pro-
jektet Automatisk trafiksäkerhetskontroll med kamera 
(ATK). Under 2007 har cirka 55 mil väg försetts med 
kameror för automatisk hastighetsövervakning. Det 
beräknas medföra 3 färre dödade per år. 

Polisen ska enligt sin nya övervakningsstrategi ge-
nomföra fler hastighetskontroller för att sänka medel-
hastigheten och dessutom minska avdragen i uppmätt 
hastighet vid hastighetskontroller. 

Alkohol
Enligt Polisens nya strategi är ambitionen att årligen 
genomföra 2 miljoner utandningsprov. Utöver ordina-
rie kontroller i samband med att bilister stoppas efter 
vägen har Polisen under 2007 genomfört vissa riktade 
insatser. 

Polisen har under 2007 genomfört 2,5 miljoner ut-
andningsprov, vilket är en ökning med cirka 15 procent 
jämfört med 2006. Det ökade antalet prov beräknas  
enligt nuvarande beräkningsmodell medföra en 
minskning med 9 – 12 dödade. 

Don´t drink & drive är ett landsomfattande samar-
betsprojekt som syftar till att påverka unga människor 
att ta avstånd från alkohol i trafiken. Attitydmätningar 
visar att projektet fått stort genomslag hos ungdomar. 
Viktiga samarbetspartner är Vägverket, MHF, NTF och 
Polisen. 

Skelleftemodellen är ett nära samarbete mellan Väg-
verket, Polisen, sjukvården och socialtjänsten. Model-
len innebär att man strävar efter att erbjuda rattfylle-
rister kontakt med vårdinstans inom 24 timmar. 

Cykelhjälmsanvändning
Av cyklisterna var det 27 procent som använde cykel-
hjälm 2007, en ökning med 2 procentenheter sedan 
2006. Hjälmanvändningen har ökat något hos i stort 
sett samtliga grupper av cyklister.  

säkra fordon 
Den ökade säkerheten i nya bilar får allt större bety-
delse för risken att dödas eller skadas allvarligt i väg-
trafiken. Sedan Euro NCAP startade sina prov 1996 har 
medelresultatet förbättrats med drygt två enheter på 
en femgradig skala. Denna förbättring uppskattas leda 
till 6 färre dödade per år. 

Andelen nya bilar med antisladdsystem som säljs i 
Sverige har ökat från 15 procent i juli 2003 till 96 pro-
cent i december 2007. Vägverket har tidigare deltagit i 
en studie som visar att olyckor på halt väglag minskar 

Resultatredovisning Resultatredovisning

Åtgärdsområde och
 åtgärdsvolym

(utformning)

TS-åtgärder på statligt vägnät

Mötesfri väg (+ca 250 km)
Övr. fysiska åtgärder

Sänkt hast.gr (+300 km)

Total teoretisk förbättring

38 färre dödade

- Andel trafikarbete på statliga 
vägar som uppfyller kriteriet 

god trafiksäkerhet (? %)
11 färre dödade

? färre dödade

5 färre dödade

3 färre dödade (ATK)

0 färre dödade

9 färre dödade

TS-åtgärder på kommunalt 
vägnät

Separering (?)
Hastighetspåverkan (?)

Information (?)

- Andel trafikarbete på 
kommunala gator och vägar 
som uppfyller kriteriet god

trafiksäkerhet (?)

- Andel trafikarbete där bälte 
används (?)

- Bältesanvändning 
(+2 procentenheter)

- Andel hastighetsgräns-
överskridande trafikarbete 

(? km/tim)

Medelreshastighet (? km/tim)

- Andel trafikarbete med 
cykelhjälm (?)

- Cykelhjälmsanvändning 
(+2 %-enheter)

- Andel trafikarbete med 
fordon som uppfyller 

Euro NCAP fem stjärnor (?)

Åtgärder för ökad 
bilbältesanvändning

Polisövervakning (?)
Bältespåminnare (+80 %)

Bältesbrott (-x %)

Hastighetspåverkan

ATK (+540 km)
Polisövervakning (+x %)

Information (?)

Cykelhjälmsanvändning

Information (?)

10 färre dödade (LA-prov)
- Andel trafikarbete med 

onyktra förare (?)

Alkohol i trafik

Polisövervakning
(LA-prov +15 %)

Alkolås (?)
Information (?)

Säkrare bilar

ESC (+96 % i nya fordon)
Euro NCAP (+2,5 betyg i dag i 

förhållande till 1996)

Användningstillstånd

(funktion)
Samhällskonsekvens

med nära 40 procent när bilarna är utrustade med 
antisladdsystem. Totalt beräknas den ökade andelen 
under 2007 ha medfört att cirka 3 personer färre blir 
dödade per år.  
 
planeRade åtgäRdeR med  
anledning av utfallet
Under 2008 planerar Vägverket ett antal åtgärder i det 
fortsatta arbetet med att minska antalet dödade och 
skadade i vägtrafiken. Ett nytt hastighetsgränssystem, 
med steg på 10 km/tim, kommer att tas i bruk under 
2008. Det innebär att hastighetsgränserna bättre kom-
mer att kunna anpassas efter vägens säkerhetsstandard. 
Minst 100 nya ATK-kameror och ytterligare cirka 20 mil 
mötesseparerad väg planeras. Liksom tidigare år kom-
mer Vägverket att fortsätta arbetet med åtgärder för att 
separera oskyddade trafikanter från motortrafik.

JämställdHetspeRspektiv

skaderisker
Män löper dubbelt så stor risk att dödas i trafiken som 
kvinnor, med hänsyn tagen till hur mycket män respek-
tive kvinnor vistas i vägtrafiken. Den relativa risken att 
skadas svårt är i stort sett lika för män och kvinnor. 

Enligt en analys genomförd av Statens institut för 
kommunikationsanalys skulle antalet dödade i trafiken 
kunna minskas avsevärt om män reste på samma sätt 
som kvinnor, ur alla aspekter som har betydelse för 
trafiksäkerheten. Om män hade haft samma risk att 
dödas som kvinnor skulle exempelvis ungefär 180 
färre män ha omkommit under 2006. Då hade etapp-
målet om högst 270 dödade varit möjligt att nå.

Risken att dödas som personbilsförare är störst i  
åldersgruppen 75 – 84 år. I övriga åldersgrupper löper 
män dubbelt så stor risk som kvinnor att dödas. Man-
liga personbilsförare i åldern 18 – 24 år har i stort 
sett tre gånger så hög risk att dödas som män i åldern 
25 – 74 år.  Den höga risken i gruppen 75 – 84 år ska ses 
med viss försiktighet, eftersom deras relativt korta 
körsträcka påverkar utfallet till viss del. I de äldre 
åldersgrupperna är funktionsnedsättningar och ökad 
skörhet av stor betydelse. [Fig. 45] 

[Fig. 44]  oLIka åTGäRdsoMRådens och TILLsTåndsFÖRändRInGaRs TeoReTIska bIdRaG TILL uTFaLLeT åR 2007 
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EU har fastställt ett mål: att antalet dödade i vägtrafi-
ken ska halveras från 2000 till 2010. Det innebär för de 
25 EU-länderna före utvidgningen 2007 cirka  
25 000 dödade år 2010. År 2006 låg nivån på cirka  
37 000. [Fig. 46]
 
 
GOd mILJö

Delmål för milJö
En god miljö där vägtransportsystemets utformning och  
funktion skall bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål för Sverige. 
Målen ska bidra till en utveckling i en riktning som 
löser de stora miljöproblemen. Målen beskriver den 
kvalitet och de tillstånd i miljön som är hållbart  
på lång sikt och syftar till att:

främja människors hälsa• 
värna den biologiska mångfalden och naturmiljön• 
ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska  • 

  värdena
bevara ekosystemens långsiktiga produktions- • 

  förmåga
trygga en god hushållning med naturresurserna.• 

Det transportpolitiska delmålet för en god miljö har 
knutits närmare de miljöpolitiska målen genom den 
transportpolitiska propositionen Moderna transporter 
(2005/06:160), som riksdagen har antagit. Delmålet 
innebär därmed att vägtransportsystemet ska utfor-
mas och medföra en funktion som leder till ett lång-
siktigt hållbart tillstånd och en miljö med önskvärd 
kvalitet. Vägtransportsystemet påverkar 15 av de 16 
miljökvalitetsmålen.  

måluppfyllelse

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Risken för cyklister och fotgängare att dödas är större 
för män. Den är 2,5 respektive 2,0 gånger så stor som 
risken för kvinnor. Bland motorcyklister är risken 
att dödas 1,5 gånger så stor för män som för kvinnor. 
Bland mopedister är risken att dödas ungefär 3 gånger 
så stor för män som för kvinnor. 

män utsätter sig för större risker
Män är i allmänhet mer benägna att ta risker än kvin-
nor. Det gäller även i vägtrafiken. Män är sämre på att 
hålla hastigheten, köra nyktra och använda bälte. 

Av de personbilsförare som omkommer i singel-
olyckor utgör kvinnor drygt 10 procent, trots att kvin-
nors totala körsträcka är hälften av männens. Den 
allra största orsaken till detta är att män kör alkohol-
påverkade i mycket högre utsträckning än kvinnor. 

Motorcykel är det fordon som är förenat med allra 
störst risk att dödas i vägtrafiken. Här blir mäns större 
risktagande allra tydligast, eftersom det nästan ute-
slutande är män som kör motorcykel. 

Kvinnor har en positiv inställning  
i trafiksäkerhetsfrågor
Skillnaden i riskbenägenhet återspeglas i inställ-
ningen till trafiksäkerhet. Ungefär två tredjedelar av 
kvinnorna och hälften av männen anser att det är  
oacceptabelt att människor dödas i trafiken. Drygt sju 
av tio kvinnor och fem av tio män upplever att trafiken 
har blivit mer riskfylld under senare år. Ungefär  
70 procent av männen och 50 procent av kvinnorna 
anser att det är viktigare att följa trafikrytmen än  
hastighetsgränserna.  

Fler kvinnor än män är positivt inställda till åtgär-
der som främjar trafiksäkerheten. Exempelvis anser 
drygt 60 procent av kvinnorna och 40 procent av män-
nen att det är rimligt att sänka hastighetsgränserna 
för att öka trafiksäkerheten.  

inteRnationella JämföRelseR
Antalet omkomna har minskat kraftigt i många EU-
länder under framför allt åren 2002 – 2005. En van-
ligt förekommande förklaring har varit att polisens 
övervakning av hastigheter och trafiknykterhet ökat 
kraftigt. Dessutom har ett flertal länder, bland annat 
Danmark och Tjeckien, infört ”pricksystem” i körkorts-
system. Även i världens övriga industriländer har det 
skett en tydlig minskning av antalet omkomna i väg-
trafiken.

Under 2006 minskade antalet trafikdödade i många 
länder. Tillgängliga preliminära statistikuppgifter för 
2007 visar att den positiva utvecklingen vänt i så gott 
som samtliga europeiska länder. I några länder, Neder-
länderna, Storbritannien och Norge bedöms antalet 
dödade vara oförändrat mot 2006. I övriga nordiska 
länder har antalet trafikdödade ökat, särskilt i Dan-
mark och Finland som 2007 är tillbaka på samma nivå 
som för åren 2002 – 2003. Ökande trafik till följd av rå-
dande högkonjunktur uppges av många länder som en 
viktig förklaring till att den positiva utvecklingen vänt.

Vägverkets experter med ansvar inom respektive 
miljökvalitetsmål bedömer i vilken omfattning och 
riktning som åtgärder inom vägtransportsystemet 
påverkar respektive miljökvalitetsmål. Bedömningen 
gäller samtliga åtgärder, både sådana som syftar till 
att minska miljöpåverkan och sådana som har annat 
syfte. Det som bedöms är om de åtgärder som genom-
förs totalt inom vägtransportsektorn kan anses bidra 
positivt till att miljökvalitetsmålen uppnås, inte alls 
bidrar eller minskar möjligheterna att nå målet (nega-
tiv påverkan). Målet anses vara uppnått om åtgärderna 
bidrar positivt till uppfyllande av 9 eller fler av miljö-
kvalitetsmålen, anses delvis vara uppnått om de bidrar 
positivt för 5 – 8 av målen och anses inte vara uppnått 
om åtgärderna bidrar positivt för 4 eller färre miljö-
kvalitetsmål. 

Bedömningen för 2007 är att åtgärder inom väg-
transportsektorn bidrar till en utveckling i rätt rikt-
ning för 6 av de 16 miljökvalitetsmålen. [Fig. 47]

Analysen för 2007 är den första samlade bedömningen 
i Vägverkets sektorsredovisning av hur vägtransport-
systemet bidrar till uppfyllande av miljökvalitetsmålen. 
Bedömningen visar att stora utmaningar återstår, 
samtidigt som en del av vägtransportsektorns åtgär-
der bidrar till att påverka miljötillståndet i önskvärd 
riktning. Men de bidrar inte i tillräckligt stor utsträck-
ning och inte i tillräckligt snabb takt. Ökade trafik-
mängder samt fler och större vägar ökar både utsläppen 
och vägarnas barriäreffekter och därmed förstärks 
också vägtransportsektorns negativa påverkan för de 
16 miljökvalitetsmålen.

genomföRda åtgäRdeR
Under året har ett omfattande arbete med att ta fram 
underlag till en fördjupad utvärdering av miljömåls-
arbetet pågått inom Vägverket och andra myndigheter 
(FU08). Detta kommer att vara en viktig del av inspelet 
till 2008 års klimatproposition och 2009 års miljö-
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Miljökvalitetsmål åtgärdernas bidrag till målet

1. Begränsad klimatpåverkan negativt bidrag

2. Frisk luft Positivt bidrag

3. Bara naturlig försurning Positivt bidrag

4. Giftfri miljö  Inget bidrag 

5. Skyddande ozonskikt Inget bidrag

6. Säker strålmiljö  Ingen påverkan sker

7. Ingen övergödning Positivt bidrag

8. Levande sjöar och vattendrag negativt bidrag

9. Grundvatten av god kvalitet Positivt bidrag

10. hav i balans samt levande kust och skärgård  Inget bidrag 

11. Myllrande våtmarker negativt bidrag

12. Levande skogar negativt bidrag

13. Ett rikt odlingslandskap negativt bidrag

14. Storslagen fjällmiljö Positivt bidrag

15. God bebyggd miljö Positivt bidrag

16. Ett rikt växt- och djurliv negativt bidrag

summa  Inom 6 delmål bidrar åtgärder positivt
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proposition. FU08 består av flera delar, bland annat tre 
åtgärdsstrategier: 

strategin för effektivare användning av energi och • 
  transporter (EET), som handlar om miljöarbetet för 
  klimat, luft och buller

strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp (GRK), • 
  som handlar om material- och kemikaliefrågor

strategin för hushållning med mark, vatten och  • 
  bebyggd miljö (HUM), som handlar om planering  
  och landskap.
 

Vägverket har även tagit fram en rapport om miljö-
målsarbetet i vägtransportsektorn. 

Till Vägverkets strategiska plan för 2008–2017 hör 
fem fördjupningsdokument för de betydande miljö-
aspekterna som har identifierats i Vägverkets verk-
samhet: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, mindre 
buller, vatten och material samt landskap. Dokumen-
ten innehåller prioriterade åtgärdsområden och styr-
medel som vidare arbete bör inriktas på för att målen 
ska nås. I redovisningen av etappmålen som följer 
beskriver vi mer om åtgärder som vidtagits.

JämställdHet 
Jämställdhetsaspekten beskrivs under respektive etapp-
mål. 

inteRnationella JämföRelseR
I arbetet inom vägtransportsystemet för att nå de na-
tionella miljökvalitetsmålen är Sverige beroende av  
hur länder i vår omvärld agerar, samtidigt som livs- 
stilen och den svenska politiken påverkar miljön i 
andra länder. Målens koppling till det internationella 
miljöarbetet har gjort att miljömålsrådet i år valt att 
uppmärksamma problemen inom EU och globalt. För 
att nå målen krävs en internationell miljöpolitik som 
också innehåller utvecklingspolitik och säkerhetspolitik.  

etappmål 1 – kolDioXiD 
Utsläppen av koldioxid från vägtransporter i Sverige bör 2010 
ha stabiliserats på 1990 års nivå. 

Etappmålet utgår från etappmålet för transport- 
sektorn, som första gången lades fram i den transport-
politiska propositionen 1998. Målet har bekräftats 
i den transportpolitiska propositionen 2006 och är 
formulerat så att det gäller hela transportsektorn. I 
Vägverkets regleringsbrev är det formulerat så att det 
gäller vägtransporter. Mål bortom 2010 saknas. För 
att begränsa klimatpåverkan till en maximal global 
temperaturökning på 2 grader krävs att den industria-
liserade delen av världen minskar sina utsläpp med 
cirka 80 procent till 2030 och ca 90 procent till 2050. De 
stora minskningarna innebär att alla större sektorer 
behöver minska sina utsläpp i den storleksordningen.

måluppfyllelse

RÖTT MåLET hAR InTE UPPnåTTS.

Bedömningen baseras på resultaten av utsläpps-
beräkningarna i förhållande till målnivån. Målet är 
uppfyllt om prognostiserat utsläpp av koldioxid i väg-
transportsystemet 2010 har stabiliserats på 1990 års 
nivå. Den prognos för fordons- och bränsleutveckling 
som använts i utsläppsberäkningarna för koldioxid är 
konservativ och kraftigt förenklad och har utgått från 
dagens situation. Bland annat utgår prognosen från 
låginblandning av etanol i bensin respektive FAME i 
diesel på dagens nivå, fortsatt hög andel dieseldrivna 
fordon och miljöfordon i nybilsförsäljningen och 
minskning av bränsleförbrukningen med 1,5 procent 
per år för lätta fordon och med 1 procent per år för 
tunga fordon. Någon ny prognos för trafikutvecklingen 
har inte gjorts utan denna utgår fortfarande från ett 
oljepris på 50 dollar fatet. Med ett högre oljepris är 
många alternativa drivmedel konkurrenskraftiga, sär-
skilt på sikt, något som inte har beaktats i prognosen. 

Resultatet fRån beRäkningaR 2007 
De totala utsläppen av koldioxid har under 2007 ökat 
med 2 procent jämfört med 2006. Sedan 1990 har ut-
släppen ökat med 12 procent. 

Utgångspunkten för beräkningar mot etappmålet 
är ARTEMIS-modellen avstämd mot drivmedelsleve-
ranser. ARTEMIS-modellen är utvecklad av EU:s femte 
ramprogram och används i Vägverkets rapportering 
från och med sektorsredovisningen för år 2005. In-
gångsdata är bland annat trafikarbete enligt SIKA:s 
och VTI:s trafikarbetsmodell, emissionsfaktorer för 
olika fordonstyper samt leveranser av olika typer av 
drivmedel. [Fig. 48]

vad HaR bidRagit till Resultatet?
Utsläppen måste minska med 3,6 procent per år i fort-
sättningen om det ska gå att nå etappmålet för koldi-
oxidutsläpp. Det kräver kraftfulla styrmedel som leder 
till bränslesnålare fordon, dämpad trafikökning och 
ökad användning av förnyelsebara bränslen.  

Vägtrafikens klimatpåverkan beror på trafikarbe-
tets storlek, andelen av olika bränslen och utsläppen 
per körd kilometer. Under 2000-talet har ökningen av 
vägtrafikens utsläpp av koldioxid dämpats genom att 
användningen av alternativa drivmedel har ökat och 
fordonen blivit något snålare. Detta har dock inte varit 
tillräckligt för att kompensera för den ökade trafiktill-
växten. 

Koldioxiddifferentierad fordonsskatt, skatterabatt 

för dieselbilar med särskilt låga utsläpp av partiklar 
och miljöbilspremie har tillsammans med höga driv-
medelspriser drivit upp andelen dieseldrivna person-
bilar i nybilsförsäljningen till över 35 procent, vilket 
kan jämföras med 20 procent 2006. Samtidigt sjönk 
drivmedelsförbrukningen för nya personbilar från 7,8 
till 7,3 liter per 100 km. Detta är också tillsammans 
med statliga upphandlingskrav, kommunala parke-
ringsregler och trängselskatt orsaken till den kraftiga 
ökningen av antalet miljöfordon i nybilsförsäljningen, 
från 13 procent 2006 till 18 procent 2007. Andelen  
biobränslen inom vägtransportsektorn ökade från  
3,5 procent år 2006 till 4,5 procent 2007. Ökningen be-
rodde framförallt på ökad användning av RME inblan-
dad i diesel samt av etanol i form av E85. Den positiva 
utvecklingen vad gäller minskad bränsleförbrukning 
och ökad andel biobränslen har dock inte kunnat mot-
verka den kraftiga trafikökningen. [Fig. 49]

Vägverket har under 2007 genomfört åtgärder som 
innebär en minskning av koldioxidutsläppen från väg-
trafiken med cirka 40 kiloton. Mål för Vägverkets åtgär-

der fanns med i regleringsbrevet första gången 2001. 
Totalt sedan 2001 har Vägverket genomfört åtgärder som 
minskat utsläppen med knappt 186 kiloton koldioxid. 
De av Vägverkets åtgärder som mest har bidragit till att 
minska koldioxidutsläppen under 2007 är sparsam kör-
ning, åtgärder för hållbara resor och transporter, trafik-
säkerhetskameror och andra åtgärder för bättre efterlev-
nad av hastighetsgränser. I resultatet har hänsyn tagits 
till ökade utsläpp med cirka 6 000 ton från nyöppnade 
vägar till följd av ökat trafikarbete och höjda hastigheter. 
 
planeRade åtgäRdeR med anledning  
av pRognosen
Det krävs kraftfulla åtgärder och styrmedel om etapp-
målet för vägtransportsektorn ska gå att nå. För att nå 
etappmålet krävs: 

minskad bränsleförbrukning på nya personbilar, • 
  vilket kan åstadkommas genom EU-krav på koldioxid- 
  utsläpp från nya bilar och starkare nationella styr- 
  medel såsom koldioxiddifferentierat förmånsvärde
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Vägtrafikens klimatpåverkan beror på  
trafikarbetets storlek, andelen av olika 
bränslen och utsläppen per körd kilometer.

[Fig.48]  BERÄKNAT UTSLÄPP AV KOLDIOXID FRÅN VÄGTRAFIKEN
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ökad andel biobränslen, framförallt genom ökning  • 
  av låginblandning av etanol och FAME till  
  10 procent i bensin respektive diesel 

dämpad trafikutveckling, genom höjda drivmedels- • 
  skatter och kilometerskatt för tunga fordon samt  
  åtgärder och styrmedel för att främja överflyttning 
  från personbil till kollektivtrafik, gång och cykling.

På längre sikt sätter hotande klimatförändringar och 
brist på fossila bränslen stor press på transportsektorn 
att effektivisera och minska användningen av fossila 
bränslen. Stora minskningar kan göras med energi- 
effektivisering av fordon. Biodrivmedel kan också bidra 
till en mindre del. Detta är dock inte tillräckligt. Det 
behövs också en helt ny syn på samhället och transport-
systemet där den egna bilen har en mindre roll som trans-
portmedel jämfört med i dag och där tillgänglighet skapas 
genom ett transporteffektivt samhälle med god kollek-
tivtrafik och goda möjligheter att gå och cykla. Dessutom 
måste även godstransporterna optimeras och minska.  

JämställdHet
Det finns en del skillnader mellan män och kvinnor i 
hur belastande deras resvanor är på klimatet. Kvinn-
liga bilköpare valde under 2007 i genomsnitt 8 procent 
bränslesnålare bilar än vad män gjorde. Kvinnor an-
vänder också kollektivtrafik i större utsträckning än 
män, både på fritiden och i arbetet. Däremot utbildar 
sig fler män än kvinnor i sparsam körning. Under 2007 
utbildade Sveriges Trafikskolors Riksförbund, STR,  
3 864 män och 1 691 kvinnor i sparsam körning för per-
sonbil. Motsvarande siffror för utbildningen på tunga 
fordon var 1 828 respektive 79.

inteRnationella JämföRelseR
Under perioden 1990 till 2005 ökade koldioxidutsläp-
pen från vägtrafiken inom de 15 gamla EU-länderna 
(EU-15) med 25 procent. Vägtrafiken i Sverige ökade 
sina utsläpp med 11 procent under samma period och 
var därmed ett av de länder som ökade sina utsläpp 
minst. Sverige stod år 2005 för 2 procent av vägtrafi-
kens utsläpp inom EU-27. Bränsleförbrukningen per 
kilometer för nya personbilar i Sverige var år 2006 den 
högsta inom EU-25 (18 procent högre än genomsnittet 
i dessa länder). Skillnaderna förklaras av tyngre bilar, 
lägre andel dieseldrivna bilar och högre motoreffekt.

etappmål 2 – luftkvalitet 
halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet 
skall inte överskrida fastställda miljökvalitetsnormer (MKn). 
 

Luftföroreningar från vägtrafiken har stor påverkan 
på människors hälsa och på miljön. Luftkvaliteten 
i våra svenska tätorter har i allmänhet blivit bättre 
sedan 1980-talet, men inte när det gäller partiklar i 

gatunivå. Det sker överskridanden av miljökvalitets-
normer och delmålen för miljökvalitetsmålet Frisk luft 
kommer att bli svåra att klara till utsatt datum. Miljö-
kvalitetsnormer för utomhusluft är ett av flera styr-
medel för att uppnå det långsiktiga målet för frisk luft, 
generationsmålet som ska uppfyllas år 2020: Luften 
ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter 
och kulturvärden inte skadas. 

Avsikten med etappmålet är att uppfylla de direktiv 
som reglerar högsta tillåtna halter av ett antal ämnen 
i utomhusluften. Gränsvärdena (och i vissa fall mål-
värdena) för ämnena är införda i svensk lagstiftning 
via förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer 
för utomhusluft. Hittills finns i svensk lag miljökvali-
tetsnormer för svaveldioxid, kvävedioxid, kväveoxider, 
partiklar (PM

10
), bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik,  

kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

måluppfyllelse

RÖTT MåLET hAR InTE UPPnåTTS.

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på beräk-
ningar, i huvudsak med luftkvalitetsmodellen SIMAIR.  
Målet är uppfyllt om 0 km statlig väg överskrider miljö- 
kvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar. I 
följande avsnitt redovisar vi dels utfall för halterna av 
kvävedioxid och partiklar, det vill säga koncentratio-
nen av respektive ämne i förhållande till miljökvalitets- 
normen, men även beräknade utsläpp. 

Kvävedioxid 
Enligt Vägverkets beräkningar riskerar normen för  
kvävedioxid (NO

2
) att överskridas längs cirka 16 km 

statlig väg. I bland annat Stockholm, Göteborg och 
Mölndal har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 
överskridits vid mätningar av halterna i gatunivå under 
2007. Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken har  
sedan 2006 minskat med 3 procent. Andelen kvävedioxid 
av de totala kväveoxidutsläppen har ökat under flera 
år på grund av allt fler dieselfordon med oxidations-
katalysatorer. Utsläppen av NO

2
 når sin topp mellan 

2007–2010 för att sedan åter minska kraftigt dels genom 
minskade kväveoxidutsläpp totalt, dels genom att andelen 
av kvävedioxid minskar på grund av införandet av ny 
reningsteknik (SCR1) får allt större genomslag. [Fig.50]

Partiklar
Enligt Vägverkets beräkningar av halterna av par-
tiklar längs det statliga vägnätet riskerar normen för 
partiklar (PM

10
) att överskridas längs cirka 107 km 

statlig väg. Mätningar i gatunivå under 2007 visar att 
miljökvalitetsnormen för partiklar (PM

10
) överskridits 

i Stockholm. I Göteborgs tätort uppger man att man 

klarat normen under 2007. Fullständigt underlag finns 
först senare i år. Troligen överskrids normen i gaturum 
i många andra städer som inte har mätt halterna. 

omväRldsfaktoReR som påveRkat utfallet 
Vägtrafikens påverkan på luftkvaliteten beror på tra-
fikarbetets storlek och utsläppen per körd kilometer. 
Även fordonsparkens sammansättning spelar stor roll, 
eftersom äldre fordon i allmänhet släpper ut mer än 
nya. Luftkvaliteten påverkas också av de partiklar som 
uppstår genom slitage mellan däck och vägbana samt 
uppvirvling av partiklar i vägområdet.

 Trafikarbetets storlek påverkas i hög grad av kon-
junkturen och samhällets övriga utveckling. Halterna 
av luftföroreningar påverkas även av föroreningar som 
har transporterats in över långa avstånd från andra 
länder. Dessa parametrar kan inte påverkas på något 
enkelt sätt, utan det krävs många samverkande åtgär-
der och internationellt samarbete under lång tid. 

Halterna av kvävedioxider i tätorter har minskat 
långsiktigt. Det beror framför allt på de alltmer 
skärpta avgaskraven på fordon och på omsättningen 
i fordonsparken. De tidigare kraftiga förbättringarna 
av tätortsluften har dock avstannat och en tendens till 
ökade halter kan ses de senaste åren. Utsläppen från 
vägtrafiken har beräkningsmässigt fortsatt att minska 
under de senaste åren, trots ökat trafikarbete. Det är 
inte helt klarlagt vad den förändrade trenden beror på, 
men troligtvis är det globalt ökade halter av ozon som 
har en stor del i förklaringen. Att miljökvalitetsnormen 
för partiklar (PM10

) överskrids under vårvintern i 
trånga gaturum och vid trafikleder beror framför allt 
på vårt vinterklimat och användningen av dubbdäck. 
Även halkbekämpning med sand och småskalig ved-
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eldning kan bidra till de höga halterna i vissa tätorter. 
Meteorologin har en mycket stor betydelse för luftkva-
liteten och halterna påverkas av ventilationsförhållan-
dena på platsen. Nederbörd minskar kraftigt partikel-
halterna och kraftig vind blandar om luften och späder 
ut halterna. En stabil luftskiktning kan däremot kraf-
tigt höja halterna i vissa tätorter. 

Naturvårdsverket har i lägesredovisningen om genom-
förande av EU:s direktiv för utsläppstak  visat att målet 
för kväveoxider riskerar att överskridas med cirka 4 pro-
cent. Detta är en markant minskning jämfört med tidigare 
bedömningar. Det är främst förbättrade bedömningar om 
arbetsmaskiners utsläpp som har lett till den positivare 
prognosen men även andra åtgärder inom vägtrafiken. 
Detta mål överensstämmer också med det mål som finns  
i det svenska miljömålet om bara naturlig försurning. 

genomföRda ocH planeRade åtgäRdeR 

modellsystem för beräkning av luftkvalitet
SIMAIR2 har under året utvecklats, bland annat med 
den europeiska emissionsmodellen ARTEMIS. Väg-
verket har beräknat halterna längs problemsträckor av 
det statliga vägnätet med modellen. Den har även an-
vänts för prognoser om möjligheten att nå de långsik-
tiga målen för Frisk luft inom miljömålsuppföljningen.  

Åtgärder mot slitagepartiklar
Vägverket har i samråd med Sveriges Kommuner och 
Landsting och Naturvårdsverket svarat på ett regerings- 
uppdrag om möjliga åtgärder för att minska emissi-
onerna av partiklar från slitage och uppvirvling från 
vägtrafiken.3 De åtgärder som mest minskar partikel-
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1. SCR, selektiv katalytisk avgasrening. En reningsteknik där  
 urea används som reduktionsmedel i katalysatorn.

2. http://www.luftkvalitet.se.
3. http://www.vv.se/templates/Pressrelease____20124.aspx.

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
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emissionerna är minskad dubbdäcksanvändning, mer 
anpassad väghållning och lägre hastighet. Dammbind-
ning kan användas som akutåtgärd vid mycket höga 
halter, men inte som långsiktig bekämpningsåtgärd.

Vägverket och ett antal kommuner, bland annat 
Stockholm, Göteborg, Norrköping och Linköping har 
under året använt dammbindning för att minska par-
tikelhalten i vissa vägars närområde. Resultaten visar 
att dammbindning sänker partikelhalterna (PM

10
) under 

några timmar upp till några dygn. Det bidrog till exem-
pel till färre överskridanden av miljökvalitetsnormen 
vid Essingeleden i Stockholm under vårvintern 2007. 

Vägverket har under året tagit fram råd för val av be-
läggning med hänsyn tagen till miljön. De miljöparame-
trar som vägs med i råden är buller, slitage, partikelbild-
ning samt rullmotstånd för minskade koldioxidutsläpp.

system för skydd mot avdunstning av bränsle. Ett spe-
ciellt projekt för att utreda orsakerna till detta genom-
förs under 2008. Det pågår även utveckling av metod 
för hållbarhetsprovning av tunga fordon. 

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer
Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft finns fastställda för Stockholm (partiklar, 
PM

10
 och kvävedioxid, NO

2
), Göteborg (PM

10
 och NO

2
), 

Malmö (NO
2
), Helsingborg (NO

2
), Norrköping (PM

10
) och 

Uppsala (NO
2
 och PM

10
). Förslaget när det gäller Umeå 

(NO
2
) är hänskjutet till regeringen för fastställande. Ett 

antal nya kommuner har under 2007 anmält risk för 
överskridande av någon norm till Naturvårdsverket, 
bland annat Jönköping (PM

10
), Örebro (PM

10
), Falun 

(NO
2
) och Skellefteå (NO

2
). 

Buller är en stor miljöstörning och många människor i 
Sverige upplever sig störda av buller. Senare års forsk-
ning tyder på att risken för hjärt- och kärlsjukdomar 
ökar vid långvarig exponering av höga bullernivåer 
orsakade av väg- och flygtrafik. 

Det transportpolitiska etappmålet för buller har 
kopplats närmare delmålet för buller inom miljökva-
litetsmålet God bebyggd miljö och har kompletterats 
med en preciserad inriktning genom propositionen 
Moderna transporter (prop. 2005/6:160), som antagits 
av riksdagen. De riktvärden1 som avses i etappmålet är

30 dBA ekvivalentnivå inomhus • 
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.• 

Människor som är utsatta för buller mer än 10 dBA 
över riktvärdena anses vara de mest bullerutsatta.

Intentionerna med etappmålet är att uppnå ett sam-
hälle med bättre ljudmiljö. Trots satsningar under flera 
år på bullerskyddande åtgärder har antalet buller-
utsatta över riktvärdena inte minskat i någon större 
omfattning. Det beror på att trafiken har ökat. De till-
kommande bullerutsatta har dock bullernivåer som är 
strax över riktvärdena, medan de som fått boendemil-
jön åtgärdad har bullernivåer högt över riktvärdena. 
Det innebär att störningarna ändå har minskat.

 
måluppfyllelse 

RÖTT MåLET hAR InTE UPPnåTTS.

Etappmålet år 2010 om att 5 procent färre boende 
ska utsättas för vägtrafikbuller överstigande riktvär-
dena inomhus innebär att totalt 280 000 personer2 
behöver få bättre ljudmiljö inomhus under perioden 
2007 – 2010. Det innebär att minst 70 000 personer per 
år ska få sin boendemiljö åtgärdad. Målet har nåtts om 
minst 70 000 människor har fått boendemiljön åtgärdad, 
delvis nåtts om 30 000 – 70 000 människor har  

fått boendemiljön åtgärdad och ej uppnåtts om färre 
än 30 000 människor har fått boendemiljön åtgärdad. 

Etappmålet för buller följs upp genom att man be-
räknar antalet människor med ljudnivåer över riktvär-
dena inomhus som har fått sänkta bullernivåer i sin 
boendemiljö. Totalt har 7 400 människor fått förbätt-
rad ljudmiljö. [Fig.51] 
 
analys av Resultatet
Åtgärdstakten 2007 för att skydda mot buller är något 
lägre än de tre senaste åren. Längs de statliga vägarna 
beror det på att arbetet med att förbättra ljudmiljön 
inomhus för människor med mycket höga ekvivalent-
nivåer nu är i det närmaste avklarad. Nästa etapp inne- 
bär att förbättra inomhusmiljön för boende med mycket 
höga maxbullernivåer. Som underlag för detta pågår 
inventeringar som kommer att slutföras under 2008.

Kommunerna har med stöd av statligt bidrag sett till 
att ljudmiljön inomhus för 2 500 personer förbättrats. 
Dessutom genomför kommuner åtgärder utan bidrag.

Under år 2007 beräknas ytterligare 6 750 personer 
ha fått ökat buller med ljudnivåer över beslutade rikt-
värden. Orsaken är att trafikarbete med främst person-
bilar, motorcyklar och tunga lastbilar har ökat. 

Vägtrafikbuller beror på ett antal faktorer. De vik-
tigaste är antal och typ av fordon, hastighet, körsätt, 
däck och vägbeläggningar. Bullret ökar med hastighe-
ten och ett ryckigt körsätt ger mer buller än jämn fart. 
Dessutom bullrar tunga fordon mer än lätta. Det kan 
även skilja stort i bullerutsläpp mellan olika däck trots 
att de har samma köregenskaper. Även olika typer av 
vägbeläggningar har skilda bulleregenskaper, där 
bland annat stenstorleken i en standardbeläggning 
har en avgörande betydelse för det buller som alstras. 
Större stenstorlekar ger mer buller. 

de åtgärder som mest minskar partikelemissionerna är minskad dubbdäcks- 
användning, mer anpassad väghållning och lägre hastighet.

[Fig. 51]  buLLeR - anTaL peRsoneR soM haR FåTT bäTTRe LJudMILJÖ InoMhus

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007

Statlig väg Antal personer som fått bullernivån sänkt till under riktvärdena inomhus           4 900

Statlig väg Antal personer med höga bullernivåer (≥10 dBA över riktvärden) som  

 fått bullernivån sänkt till under riktvärdena inomhus 3 300 4 700 6 200 5 100 5 300 2 600

Statlig väg Antal personer som fått bullernivån sänkt utomhus (skärm, beläggning,  

 minskat trafikarbete mm) 900 700 1 200 1 600 1 700 2 500

Kommunal väg Antal personer som fått förbättrad ljudmiljö genom statligt bidrag  

 (50 procent) 2 000 2 300 3 800 800 1 700 2 500

1. Dessutom finns riktvärden för utomhusmiljön:  
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad), 70 dBA maximalnivå  
 vid uteplats i anslutning till bostad.
2. Inklusive de som beräknas tillkomma på grund av trafikökning.

Med anledning av de höga halterna av partiklar i 
många tätorter informerar vi om hälsoeffekter av par-
tiklar och den negativa effekten av dubbdäcksanvänd-
ning i tätorter. Informationen är ett samarbete mellan 
Vägverket, vissa kommuner och Däckbranschens  
informationsråd.

Fordon och bränslen 
Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten innehål-
ler en partikelfilterrabatt för dieseldrivna personbilar 
som har särskilt låga utsläpp av partiklar och som 
uppfyller den nya miljöklassen för fordon, Mk2005PM. 
Detta är samma kravnivå för partiklar som föreslås för 
kommande avgaskrav inom EU, euro 5 och 6. Partikel-
filterrabatten upphörde vid årsskiftet 2007/2008. Av 
inregistrerade dieseldrivna personbilar år 2007 upp-
fyllde 72 procent Mk2005PM. Arbete med dessa krav 
och även kommande krav, euro 6, har pågått under 
året. Utöver strängare krav för partiklar innehåller 
kraven även minskningar av utsläppen för kolväten 
och kväveoxider. Euro 5 och 6 innehåller även krav på 
etanoldrivna bilar då dessa körs på etanol vilket sak-
nats i tidigare krav. Kraven i euro 6 då det gäller kväve-
oxider ligger på en nivå som innebär att det krävs nya 
tekniska lösningar för kväveoxidreningen i dieselbilar. 
Arbete pågår med att revidera bränslekvalitetsdirektivet 
98/70/EG som påverkar bland annat etanolinbland-
ningen. Hösten 2006 kom en ny svensk standard för 
E85 som bland annat innebär högre bensininnehåll 
vintertid för att underlätta kallstarter.

För tunga fordon började nya krav, euro IV, att gälla 
från 1 oktober 2006. Nästa krav, euro V, är också beslutat 
och kommer att börja gälla från 1 oktober 2009. Arbete 
med nästa kravnivå, euro VI, har inletts under året. 

Inom hållbarhetsprogrammet för bilars avgasrening 
har 14 modeller av personbilar och lätta lastbilar tes-
tats. De största problemen finns med bensinbilarnas 

Trängselskatt i stockholm
Trängselskatten har återinförts i Stockholm och kan 
troligen komma att förbättra luftkvaliteten något, 
enligt de utvärderingar som gjordes av försöket. Effek-
terna av den minskade trafiken har beräknats ha viss 
betydelse för halterna och framför allt för hälsoeffek-
terna, eftersom befolkningsmängden som berörs är stor.  
 
JämställdHet
Kvinnor tenderar att i enkätstudier rapportera sig mer 
störda av luftföroreningar än vad män säger sig vara. I 
en studie inom den hälsorelaterade miljöövervakningen 
har man funnit att det är ungefär dubbelt så vanligt att 
kvinnor känner sig besvärade av luftföroreningar som 
att män gör det. Ungefär 10 procent av kvinnorna uppgav 
att de känner sig mycket störda av avgaser från vägtrafik,  
medan motsvarande andel för män var 5,7 procent.

inteRnationella JämföRelseR
Halterna av luftföroreningar i Sverige ligger i en inter-
nationell jämförelse relativt lågt, framför allt i så kal-
lad regional bakgrundsluft. I starkt trafikerad miljö 
och i trånga gaturum kan dock halterna av inandnings-
bara partiklar (PM10

) säsongsvis vara bland de högsta 
i Europa. I många länder i Europa arbetar man med 
åtgärdsprogram i större städer för att klara gränsvär-
dena i luftkvalitetsdirektivet. 

etappmål 3 – buller  
Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken 
som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom 
för buller i bostäder skall ha minskat med 5 procent till 2010 
jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara 
effektivaste reduktion av störningar och prioritering av de mest 
bullerutsatta människorna. 
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genomföRda ocH planeRade åtgäRdeR 
Vägverket har främst gjort fasadåtgärder, till exempel 
satt in tilläggsrutor och bytt fönster, för att förbättra 
ljudmiljön, men även bullerskärmar förekommer. Un-
der senare år har bullret vid källan uppmärksammats 
mer och det pågår flera försök med beläggningar som 
alstrar mindre buller. Även försök med inblandning av 
gummigranulat i asfaltens bindemedel pågår, främst 
med avsikten att öka beläggningens livslängd. Bland 
annat har 1 km av Gudöbroleden (Tyresö) försetts med 
dubbeldränbeläggning som har gjort att ljudmiljön för 
150 personer förbättrats avsevärt. 

Vägverkets inriktning framöver är främst att satsa 
på att minska bullret vid källan och att göra åtgärder 
för de människor som har höga maxbullernivåer längs 
statliga vägar. Under 2008 kommer vi också att satsa 
på att stödja kommunerna mer i deras bullerarbete 
eftersom bullerproblemen är som störst längs de kom-
munala gatorna. 

Under 2007 arbetade Vägverket fram råd för val av 
beläggning och dessa beräknas börja användas under 
2008. För att bättre kunna mäta, följa upp och påverka 
utvecklingen av bullret från fordon planerar vi att ta 
fram data och statistik om nyregistrerade fordons 
bulleregenskaper. Det internationella arbetet för att 
skärpa gränsvärdena för fordon och däck fortsätter.

EG-direktivet om omgivningsbuller har införts i 
svensk lagstiftning genom förordning om omgivnings-
buller (2004:675). Under 2007 har trafikverken samt 
de tre största kommunerna kartlagt sina respektive 
ansvarsområden och rapporterat antalet utsatta för 
buller till EU via Naturvårdsverket. Under 2008 ska 
handlingsplaner tas fram som behandlar buller.  

JämställdHet
Det är osäkert om det finns några skillnader mellan hur 
kvinnor och män påverkas av buller. Några enskilda 
studier indikerar att kvinnor känner sig mer störda än 
män. Av en annan studie framgår att män kan ha större 
risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar om de 
utsatts för höga bullernivåer från vägtrafiken under 
en längre tid. Studien visar inte samma skillnad för 
kvinnor.  I studierna finns stora osäkerheter om förhål-
landen som kan påverka resultaten, bland annat om 
verklig exponering av buller. Det går ur hittillsvarande 
forskning inte att fastställa om det finns några skillna-
der i hur män respektive kvinnor påverkas av buller. 

inteRnationella JämföRelseR
Buller är en miljöstörning som är mycket utbredd i hela 
Europa. I och med EG-direktivet om omgivningsbuller 
och rapporteringen till EU kommer bättre jämförelser 
att kunna göras. I vissa av de europeiska länderna är 
rikt- eller gränsvärden för bullerexponering skarpare 
än vad de är i Sverige. Där satsas även betydligt större 
resurser på bulleråtgärder även för utomhusmiljöer. 
Sverige ligger här inte i topp men inte heller i botten. 

etappmål 4 – vatten 
Senast 2010 skall alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per 
dygn i genomsnitt eller som betjänar mer än 50 personer per 
år) längs det statliga vägnätet, vilka utnyttjas för uttag av vatten 
som är avsett att användas som dricksvatten, uppfylla gällande 
svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende 
på föroreningar orsakade av vägar och vägtrafik. 
 

Syftet med etappmålet är att vägtransportsystemet 
inte ska äventyra tillgången till dricksvatten av god 
kvalitet för Sveriges befolkning. I huvudsak handlar det 
om två sorters risker av väsentligt skild karaktär. Den 
ena risken gäller pågående påverkan från ämnen som 
förekommer i vägdagvatten, bland annat vägsalt och 
föroreningar som genereras av trafiken. I praktiken rör 
dock de enda kända fallen av påverkan förhöjda klorid-
halter till följd av halkbekämpning med salt. Den andra 
risken är förorening till följd av utsläpp i samband med 
olyckor eller spill. En sådan skada är mycket svår att 
reparera och kan kvarstå i generationer. Detta motive-
rar skadeförebyggande åtgärder, vilket också är vad 
som efterfrågas av huvudmännen för vattentäkterna. 
Etappmålet bemöter egentligen bara den första risk-
kategorin. Denna redovisning omfattar också fråge-
ställningar kring riskhantering med tanke på olyckor.

måluppfyllelse

RÖTT MåLET hAR InTE UPPnåTTS.

För bedömning av graden av måluppfyllelse används 
uppgifter om hur många stora vattentäkter som är 
påverkade av vägsalt samt hur många av dessa som har 
åtgärdats. Vägverket har rapporterat att 19 (20) vatten-
täkter är påverkade av vägsalt och att 0 (0) åtgärder har 
genomförts hos dessa. Däremot har 7 vattentäkter fått 
skydd som syftar till att reducera risken för påverkan 
av utsläpp i samband med olyckor. Dessutom har för 
östra Mälaren utförts åtgärder som innebär att ett god-
tagbart skydd för 25 procent av vattentäkten uppnåtts.

vaRföR HaR vi inte nått målet? 
Åtgärder för att komma till rätta med förhöjda klorid-
halter måste väljas individuellt för varje vattentäkt. De 
kan omfatta allt från ett avvaktande förhållningssätt 
med bevakning av tillståndet, begränsade åtgärder 
som minskad saltanvändning eller förstärkt infiltra-
tion till fysiska åtgärder som förhindrar att salthaltigt 
vägdagvatten når täkten. Säsongen 2006/2007 spreds 
183 000 ton salt på de statliga vägarna vilket är det 
lägsta värdet sedan 1989/1990. Trögheten hos grund-
vattensystem är dock sådan att oavsett vilken åtgärd 
som vidtas så förändras deras tillstånd långsamt. Där-
med verkar det inte realistiskt att etappmålet skulle 
kunna uppnås till år 2010.

genomföRda ocH planeRade åtgäRdeR 
Underlaget vad gäller mätdata från vattentäkter kom-
mer att förbättras bland annat genom den databas för 
övervakning av grundvatten (DGV) som SGU (Sveriges 
geologiska undersökning) är på väg att driftsätta. Be-
vakningen av vattentäkters tillstånd med avseende 
på vägsalt behöver fortsätta och databasen förväntas 
underlätta den. För riskreducerande åtgärder behövs 
nya och förbättrade tillstånds- och bristinventeringar. 
Dessutom behöver en systematisk metodik tas fram för 
hur man bestämmer val av åtgärd. Ett flertal projekt 
som bidrar till detta har pågått under 2007 och detta ar-

bete förväntas fortsätta. Arbetet med implementeringen 
av EU:s vattendirektiv förväntas leda till tydligare och 
vidare krav, vilket medför att detta etappmål kan be-
höva utvidgas eller kompletteras med ytterligare mål.

JämställdHet
Jämförelser ur ett jämställdhetsperspektiv är inte 
relevanta för detta mål.

inteRnationella JämföRelseR
I en internationell jämförelse är Sveriges situation 
med drickvattenförsörjning mycket ovanlig. Dricks-
vattenresursen är utspridd på ett fåtal större och ett 
stort antal mindre vattentillgångar. De flesta av dessa 
tillgångar är belägna i nära anslutning till vägar och 
bebyggelse och de saknar oftast helt eller delvis ett 
naturligt skydd mot påverkan. I en internationell jäm- 
förelse har Sverige därmed ett mycket stort åtgärds-
behov i relation till antalet nyttjare av vattnet. Dess-
utom bör nämnas att råvattenkvaliteten i många  
av de svenska vattentäkterna är så god att ingen  
behandling är nödvändig innan vattnet levereras  
till kunden.  

etappmål 5 – natur, kultur och arkitektur
Infrastrukturen skall planeras utifrån en helhetssyn som inklu-

derar en strävan att bevara och utveckla ekologiska funktioner, 

kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet samtidigt som 

intrången minimeras. 

Det transportpolitiska etappmålet för natur och kultur-
miljö ändrades i och med den transportpolitiska pro-
positionen Moderna transporter (prop. 2005/2006:160). 
I det nya etappmålet betonas en helhetssyn på land-
skapet och man lyfter fram möjligheten att utveckla 
ekologiska funktioner och kulturhistoriska värden 
genom brukande. Vägar ska genom sin lokalisering 
och utformning anpassas till omgivande landskap och 
bebyggelse. Vägen är en del i ett större sammanhang, 
där natur- och kulturmiljö ger förutsättningarna för 
samspelet mellan vägen och dess omgivning. 

måluppfyllelse

GRÖnT MåLET hAR UPPnåTTS.

Måluppfyllelse av etappmålet bedöms utifrån hur stor 
andel fastställda arbetsplaner som innebär påtaglig 
skada på områden med utpekade nationella och regio-
nala natur- och kulturmiljövärden. Målet anses vara 
nått om 90 procent eller mer av de fastställda arbets-
planerna är kvalitetssäkrade och inte innebär påtaglig 
skada på områdets värden.

vad HaR Hänt undeR 2007? 
Under 2007 fastställdes 69 arbetsplaner. I 20 av dessa 
har speciella anpassningar eller åtgärder gjorts för att 
motverka negativ påverkan i områden med utpekade  
natur- och/eller kulturmiljövärden. I 4 fall (cirka 6 procent) 
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bedöms den planerade vägen ändå ge påtaglig skada. 
Den sammanlagda längden väg med negativ påverkan 
är cirka 2 kilometer. Påverkan sker i ett biotopskydds-
område, tre områden av riksintresse och vid ombyggnad 
av en bro i ett Natura 2000-område. De projekt som 
bedöms innebära påtaglig skada omfattar investeringar 
på sammanlagt cirka 80 miljoner kronor.  

Under 2007 byggdes eller åtgärdades 44 djurpassager 
inklusive omläggning av vägtrummor, 2006 åtgärdades 
29 djurpassager och 31 under 2005. Gestaltningsprogram 
har upprättats i cirka 60 procent av de investeringsobjekt 
som färdigställdes 2007 (22 procent under 2006 och 32 
procent under 2005). Antalet åtgärdade djurpassager för 
utter samt för fisk har ökat under 2007 i förhållande till 
tidigare år. Andelen upprättande gestaltningsprogram 
tenderar också att öka. [Fig. 52]

Situationen i dag är att vägtransportsystemet påver-
kar landskapet negativt, trots att åtgärder vidtas och 
hänsyn tas vid planering. Fortfarande byggs fler vand-
ringshinder i vattendrag än som tas bort och det ska-
pas fler barriärer för människor och djur än som öpp-
nas. Det förstörs fler livsmiljöer för djur och växter än 
som skapas. Att denna negativa utveckling fortsätter 
beror såväl på otydliga mål och krav som på attityder 
och perspektiv på natur- och kulturmiljö hos berörda 
myndigheter. Därför behövs underlag som analyserar 
ekologiska och kulturhistoriska system och funktioner, 
i stället för beskrivningar av utpekade områden för 
natur- och kulturmiljö. Om man tydligare integrerar 
en helhetssyn på landskapet och medvetet använder 
denna kunskap i processen kan förändringar göras 
positiva. De kan till exempel stärka ekologiska system 
och bidra till ett hållbart brukande.

genomföRda elleR planeRade åtgäRdeR 
Vägverkets målsättning är att år 2015 säkerställa ett 
vägnät i samklang med omgivande natur- och kultur- 
miljölandskap genom att 90 procent av nybyggnads-
projekt på det statliga vägnätet ska uppfylla projekt-
mål och alla driftområden ska uppfylla driftområdes-
mål för natur och kultur. Under planperioden ska även 
de högst prioriterade bristerna för natur- och kultur-
värden vara åtgärdade längs det statliga vägnätet 
(Strategisk plan 2008 – 2017, Publikation 2007:37). 
 
JämställdHet
Underlag saknas för att göra jämförelser ur ett  
jämställdhetsperspektiv.

inteRnationella JämföRelseR
Biologisk mångfald i Sverige minskar enligt samma 
mönster som generellt inom EU för indikatorarterna, 
bland annat utvalda fågelarter och fjärilsgrupper. Det 
innebär att antalet individer inom respektive art blir 
färre och att antalet arter minskar. Det finns en allmän 
uppfattning om att Sverige har mycket orörd natur i 
förhållande till andra EU-länder. Faktum är att mycket 
lite av den orörda naturen är naturlig eller ekologiskt 
brukad. Intensiteten i brukandet har ökat. Detta är en 
viktig anledning till att Sverige följer samma negativa 
utveckling som övriga EU. Samtidigt har denna all-
mänt utbredda bild kanske legat bakom det faktum att 
Sverige i dag i många stycken ligger långt efter många 
andra europeiska länder när det gäller att åtgärda all-
varliga problem. Det gäller inte minst tranportsektorn, 
där många länder är långt före Sverige med att till 
exempel åtgärda vägars barriäreffekt i landskapet. 

  
 
Positiv regional utveckling

Delmål för regional utveckling
En regional utveckling, där vägtransportsystemets utformning 
och funktion skall bidra till att uppnå målet för den regionala 
utvecklingspolitiken samt motverka nackdelar av långa trans-
portavstånd.  

 
I detta kapitel används flera begrepp och definitioner 
som har beskrivits i avsnittet ”Tillgängligt transport-
system”. 

måluppfyllelse

GRÖnT MåLET hAR UPPnåTTS.

Bedömningen av graden av måluppfyllelse grundas 
på en samlad bedömning av utfallet för fem mått och 
utfall för dessa. Samtliga kriterier har uppnåtts och 
utfallet är följaktligen positivt.

Totalt har tillgängligheten till arbetsmarknad,  
regionala och nationella centrum ökat för 2 113 000 per-
soner.  Antalet sysselsatta och inkomstnivån bedöms ha 
ökat som en följd av förändringarna i vägsystemet. 

tillgänglighet till arbetsmarknad 2004 – 2007 •  
  Antalet boende i områden med ökning av antalet  
  arbetsplatser inom 45 minuter är cirka 700 000  
  och något färre personer bor i områden som fått  

[Fig. 52]  anTaL åTGäRdade dJuRpassaGeR 

 

åtgärdstyp 2003 2004 2005 2006 2007

Byggda faunapassager för större däggdjur 0 0 0 0 0

Byggda faunapassager för utter m.fl. mindre djur 15 6 15 15 25

Byggda faunapassager för groddjur 1 0 2 0 0

Riktade åtgärder för fisk (t.ex. byte av vägtrummor) 9 61 14 14 19

sagavägen mellan kittelfjäll  
och Skalmon i Västerbotten.
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  en minskning. Netto är det en liten ökning av till- 
  gänglighet till arbetsmarknaden.  
 
• tillgänglighet till regionala centrum 2004 – 2007 
  Nettoantalet boende som har fått kortare restid  
  till regionala centrum är cirka 296 000. 
 
• tillgänglighet till nationella centrum 2004 – 2007 
  Netto 1 817 000 personer har fått kortare restid till  
  nationella centrum. Förändringarna är i de flesta 
  fall mindre än 15 minuter. 
 
•  påverkan på antal sysselsatta  
  Cirka 3 000 arbetstillfällen bedöms uppkomma  
  som en följd av de förändringar som gjorts i väg- 
  systemet. Effekten beräknas uppstå inom 20 år  
  efter förändringarna.  

påverkan på inkomstnivå •  
  Den samlade lönesumman bedöms få en liten  
  positiv påverkan, motsvarande 0,6 promille.  
  Effekten beräknas uppstå inom 20 år efter för- 
  ändringarna i vägsystemet. 

Generellt har de senaste årens förändringar i tran-
sportsystemet gynnat Norrlandskusten och delar av 
södra Sverige, medan storstäderna och Norrlands 
inland påverkats i liten omfattning. 

metod för bedömning av måluppfyllelse
Restider med bil till olika samhällsfunktioner följs 
upp och analyseras. För att ett område ska tas med 
i beräkningen ska restiden till ett regionalt centrum 
vara längre än 30 minuter och ha förändrats mer än  
30 sekunder. Beräkningen av tillgängligheten till na-
tionella centrum gäller områden med längre restid än 
1 timme och större förändring än 4 minuter. Den högre 
gränsen för nationella centrum motiveras av den lägre 
frekvensen resor till storstäder i de fall de inte betrak-
tas som regionala centrum. För vissa områden är ett 
nationellt centrum även regionalt centrum. 

Av de olika tillgänglighetsmåtten är det förändringar 
av tillgängligheten till arbetsmarknad – arbetskraft 
respektive arbetsplatser – som har störst påverkan på 
förutsättningarna för tillväxt och ekonomisk utveckling.

vad innebäR positiv Regional utveckling
Frågor om transportsystemets betydelse för tillväxt och 
livskraft har en framskjuten plats i transportpolitiken 
och är direkt kopplade till den regionala utvecklings-
politiken. Målet för den regionala utvecklingspolitiken 
är väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknads-
regioner med en god servicenivå i alla delar av landet. 
Nyckelbegrepp är tillväxt och livskraft i hela landet. 
Enligt den transportpolitiska propositionen Moderna 
transporter (prop. 2005/06:160) ska tillväxten vara 
”långsiktigt hållbar”. Detta begrepp innefattar dimen-
sionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Hållbarhetsvillkoret ger en betydligt vidare inne-

börd åt tillväxtbegreppet än den snävt ekonomiska. En 
tolkning av den sociala dimensionen är att den avser 
goda levnadsbetingelser för alla medborgare i form av 
bland annat tillgång till olika samhällsutbud och akti-
viteter som är av betydelse för en god livskvalitet.  
I den sociala dimensionen ingår även viktiga frågor 
som vi kopplar samman med mänskliga rättigheter. 
Den ekologiska dimensionen avser bland annat hus-
hållning med ändliga naturresurser så att framtida 
generationer kan erbjudas goda livsbetingelser.

Enligt ett tillväxtpolitiskt perspektiv påverkas för-
utsättningarna för positiv regional utveckling av ett 
flertal politikområden. Dessa förutsättningar påverkas 
bland annat av näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, 
utbildningspolitik, landsbygdspolitik och politik för 
utveckling av jord- och skogsbruk. En positiv utveck-
ling uppnås mest effektivt om olika politikområden 
samverkar mot gemensamma mål. Det är därför viktigt 
att transportfrågorna utvecklas i samverkan med  
övriga samhällssektorer.

En fördelningspolitisk dimension finns även i den 
nya transportpolitiken enligt Moderna transporter 
genom att ”nackdelar av långa transportavstånd ska 
motverkas”. Målet är att politiken ska bidra till att 
kvinnor och män och företag ska ha tillgång till kom-
mersiell och offentlig service i tillräcklig omfattning.

Landets samlade ekonomiska tillväxt är helt beroende 
av utvecklingen på den regionala nivån i olika delar av 
landet. Inte minst viktigt är hur de mest näringslivs-
intensiva och därmed tätbefolkade delarna utvecklas i 
konkurrens med övriga områden i Europa och världen. 

Utvecklingen i landets storstadsområden har i ett 
längre perspektiv stor betydelse för levnadsförhållan-
dena även i mer glesbefolkade delar av landet. Expan-
siva och livskraftiga storstadsområden skapar ökat 
utrymme för insatser av betydelse i de mer glesbefol-
kade landsdelarna. Tillväxtaspekten är central i den 
regionala utvecklingspolitiken. 
 
mätning av positiv Regional utveckling
Bryggan mellan transportsystemet och regional ut-
veckling handlar främst om den tillgänglighet till 
viktiga samhällsfunktioner som transportsystemet 
erbjuder. Förändringar i tillgängligheten är därmed 
viktiga mått på hur förändringar i transportsystemet 
påverkar regional utveckling.  

Behov av utveckling av mått
I dag bygger vi analysen enbart på transportvillkoren 
för personbilstrafik. Metoden behöver utvecklas så att 
det går att ta hänsyn även till inverkan av trängsel i 
trafiksystemet. Utöver detta finns ett stort behov av att 
kunna analysera tillgänglighet via kollektivtrafiken. 
I avsnittet Tillgängligt transportsystem visas några 

möjliga redovisningar av tillgänglighet för kollektiv-
trafik. Även godstransportsystemets betydelse för den 
regionala utvecklingen behöver kunna analyseras.

Vi behöver också bättre kunskap om hur föränd-
ringar påverkar förutsättningarna för ekonomisk 
utveckling och sysselsättning i geografiska områden 
med olika demografiska och näringsgeografiska för-
hållanden. Detta gäller generellt för alla typer av väg-
transporter, inklusive kollektivtrafik.

Kunskaperna bör även förbättras om vilka krav 
människor har på transportsystemet i olika livssitua-
tioner och miljöer. Detta är betydelsefullt inte minst 
för att kunna skapa attraktiva livsmiljöer i olika områ-
den, vilket är viktigt för utvecklingen i dessa.

Delmålet om regional utveckling är mycket komplext 
och det har inte tagits fram fullständiga uppföljnings-
bara etappmål med åtföljande uppföljningsmetoder. 
Uppföljningen avgränsas huvudsakligen till ett antal 
indikatorer som beskriver utvecklingen då det gäller 
vägtransportsystemets påverkan på tillväxt. I avsnit-
tet Tillgängligt transportsystem finns jämförelser mel-
lan tillgängligheten för kollektivtrafik och biltrafik.

JämställdHet
Vi har för närvarande inga metoder för att kunna mäta 
jämställdheten för detta etappmål.

Det dagliga resandet totalt i Sverige för alla färdsätt 
exklusive flyg består till stor del av resor till och från 
arbetet. Detta karakteriseras av att män reser betydligt 
längre sträckor per dag än kvinnor, medan däremot 
restiden är nästan densamma.1

inteRnationella JämföRelseR
Det har inte skett några internationella jämförelser av 
regional utveckling eller av hur andra länder arbetar 
med dessa frågor inom vägtransportsektorn. 

 

Jämställt vägtransportsystem

Delmål för JämställDhet 
Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det 
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor 
och män skall ha samma möjligheter att påverka transport-
systemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras 
värderingar skall tillmätas samma vikt.  

Bakgrunden till delmålet är att det finns skillnader 
mellan mäns och kvinnors förutsättningar att få sina 
behov tillgodosedda inom transportsektorn. 

För att nå ett jämställt vägtransportsystem krävs att 
jämställdhet integreras systematiskt i all verksamhet. 
På så sätt säkerställs att jämställdhet inte särbehand-
las som ett tillägg utan ingår i den ordinarie verksam-
heten. Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, 
resurser fördelas och normer formas och därför måste 
jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga ar-
betet. Resultatet blir att de tjänster och den service som 

erbjuds medborgarna är lika tillgängliga, har lika hög 
kvalitet och är lika väl anpassade för alla, oavsett kön. 

Då det gäller delmålet om jämställdhet är det hän-
synstagandet till mäns och kvinnors värderingar och 
behov som är den absolut viktigaste delen – inget an-
nat. När dessa värderingar och behov hanteras rättvist, 
ständigt och självklart har det jämställda vägtransport- 
systemet uppnåtts. 

måluppfyllelse

GULT DELAR AV MåLET hAR UPPnåTTS.

Bedömningen av graden av måluppfyllelse är möjlig 
i och med att det börjar finnas könsuppdelad statistik, 
men det saknas ännu data från flera aktörer inom 
vägtransportsektorn. Det saknas också i många fall 
historiska data för att kunna göra jämförelser och se 
trender och det krävs därför såväl fortsatta mätningar 
som en fortsatt utveckling av mått och mätmetoder. Vi 
kan ändå konstatera att påverkansmöjligheter har ut-
vecklats svagt positivt under året, medan det är mera 
blandat resultat vad gäller lika villkor och behov. Sam-
mantaget är bedömningen att målet är delvis uppfyllt. 
 
HuR nåR vi ett Jämställt vägtRanspoRts-
system?
Vägverket har tolkat regeringens krav på ett jämställt 
vägtransportssystem genom en målbild som tydlig-
görs genom fem strategier. Strategierna är framtagna 
inom Vägverket, men bedöms vara giltiga även för 
andra aktörer inom vägtransportsektorn. 

Strategierna utgör ett underlag för vilka områden 
som är särskilt viktiga att arbeta med för att ett jäm-
ställt transportsystem ska kunna uppnås. De är giltiga 
över flera år men ska revideras kontinuerligt. Strategi-
erna utgår från kvinnors och mäns lika rättigheter och 
möjligheter att använda vägtransportsystemet och ska 
leda till att vissa resultat och tillstånd uppnås. En för-
utsättning för att nå målen är att de verksamheter som 
bedrivs med inriktning på övriga transportpolitiska 
delmål bidrar till att uppfylla även jämställdhetsmålen.

Strategi 1: Kvinnor och män ska ha en jämställd  
 representation i arbetsgrupper, beslutande- 
 grupper och styrgrupper samt jämställd  
 ansvarsfördelning inom vägtransportsektorn. 

Strategi 2: För att uppnå en transportförsörjning  
 som är både samhällsekonomiskt effektiv  
 och långsiktigt hållbar måste kvinnor och  
 män ha lika möjlighet att utnyttja väg- 
 transportsystemet.
 
Strategi 3: All individbaserad statistik ska delas upp  
 på kvinnor och män och skillnaderna ska  
 beaktas vid analyser.

1. Resvaneundersökning 2005 – 2006, SIKA 2007:19.

nyckelbegrepp är tillväxt och  
livskraft i hela landet.



54 55

Strategi 4: Vägverkets medarbetare ska ha kunskap,  
 kompetens och förståelse för vad jämställd- 
 hetsintegrering innebär och tillämpa ett 
 jämställdhetsperspektiv inom sina   
 ansvarsområden.
 
Strategi 5: Vägverkets ledningssystem ska vara ut- 
 format så att ett jämställdhetsperspektiv  
 beaktas.

Genom att konsekvent arbeta enligt dessa strategier 
kommer Vägverket att kunna bidra till att det trans-
portpolitiska delmålet uppnås. När även andra orga-
nisationers bidrag räknas med kommer vägtransport-
systemet att bli alltmer jämställt.

För att kunna bedöma hur långt en organisation 
har nått i sitt jämställdhetsarbete används modellen 
”Trappan”.1 Den omfattar både strategiska och opera-
tiva steg och visar hur man jämställdhetsintegrerar en 
organisation. Trappans åtta steg ska ses som återkom-
mande delar i en fortgående förändringsprocess och 
kan användas för att mäta såväl jämställdheten i väg-
transportsystemet som hur långt organisationen har 
kommit i sin jämställdhetsintegrering. 

Jämställdhetsintegrering innebär att verksamheter 
ska bedrivas så att de tjänster och den service som 
erbjuds medborgarna är lika tillgängliga, har lika 
hög kvalitet och är lika väl anpassade för alla, oav- 
sett kön. Strategin betyder att personer som ansva-
rar för en verksamhet också ska analysera och  
jämställdhetsintegrera sin verksamhet så att jäm-
ställdhetsmålet nås.

Vägverket bedömer att det långsiktiga arbetet med 
jämställdhetsintegrering i myndigheten har utvecklats 
under 2007. Detta beror främst på att de grundläggande 
kunskaperna om jämställdhetsmålet och jämställd-
hetsintegrering bedöms ha ökat, framför allt genom 
att fler har genomgått utbildningar och att ett fördjup-
ningsdokument med målbild, strategier och åtgärds-
områden har tagits fram. Detta innebär att Vägverket 
sammantaget närmat sig det tredje steget på trappan. 
[Fig. 53]

HuR mäteR vi JämställdHet?
Tillgång till grundläggande fakta om kvinnors och 
mäns situation samt kunskap och förståelse om jäm-
ställdhet är förutsättningar för att kunna arbeta med 
jämställdhetsintegrering och därmed uppnå ett jäm-
ställt vägtransportsystem. Det innebär att all individ-
baserad statistik ska vara insamlad, analyserad och 
presenterad efter kön och att samtliga medarbetare 
ska ha kunskap om jämställdhet och jämställdhets-
integrering. Som exempel kan nämnas Vägverkets mät-
plan2 som ger en samlad bild av vilka interna och ex-
terna mätningar som genomförs samt de utbildningar 
som Vägverkets personal deltar i. I mätplanen för 2007 
finns 165 mätningar registrerade varav 58 procent är 
individbaserade och möjliga att fördela på kvinnor och 
män. Av dessa har 60 procent en uppdelning på kön3. 
För närvarande finns alltså en relativt stor mängd 
undersökningar där bakgrundsvariabeln kön finns till-
gänglig, men endast i ett fåtal fall utförs en analys och 
utvärdering fördelad på kvinnor och män. Vi bedömer 
att det långsiktiga arbetet med jämställdhetsintegre-
ring har utvecklats sedan 2006, men att det återstår en 
del arbete.

I delmålet handlar den första delen om behov och den 
andra delen om påverkan. För att få en tydlig koppling 
till målet har vi valt att redovisa jämställdhet inom 
transportsektorn för de två områdena påverkansmöj-
ligheter respektive lika villkor och behov. 

Påverkansmöjligheter
Kvinnors och mäns möjligheter att påverka mäts ge-
nom andel kvinnor och män i beslutandegrupper hos 
aktörer inom vägtransportsektorn, utbildning i jäm-
ställdhetsfrågor inom organisationer med mera. Föl-
jande mått används och analyseras: 

antalet kvinnor och män som är chefer i för- • 
  hållande till totalt antal anställda 

andelen kvinnor som är chefer i förhållande till  • 
  antalet anställda kvinnor 

andelen kvinnor och män som är specialister• 
andelen kvinnor och män i arbetsgrupper och  • 

  andra samarbetsforum i vår externa verksamhet
andelen kvinnor och män i styrgrupper för projekt • 
andelen medarbetare i strategiska personalgrupper  • 

  som har fått utbildning i jämställdhetsfrågor
andelen kvinnor och män i styrelser för lokaltrafik- • 

  bolag
andelen kvinnor och män som är förtroendevalda i  • 

  kommunala och landstingskommunala facknämnder
andelen kvinnor och män i riksdagens trafikutskott• 
andelen kvinnor och män som är transport- • 

  attachéer i europeiska transportrådet
andelen kvinnor och män som är förtroendevalda i • 

  Europaparlamentet och som arbetar med lag- 
  förslag om transporter.
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[Fig. 53]  JäMsTäLLdheTsInTeGReRInG I åTTa sTeG, ToLknInG aV ”JäMsTÖd-TRappa”

1. Jämstöd, utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering  
 i staten (N2005:02).
2. Syftet med mätplanen är att få en samlad bild av vilka mätningar 
 (interna och externa inom samtliga processer) som genomförs, på  

4. Vägverkets styrelse, Vägverkets direktion, 16 styrelser inom Svenska 
 Lokaltrafikförbundet (SLTF), kommunala facknämnder, landstings-
 kommunala facknämnder, riksdagens trafikutskott, transport- 
 attachéer i europeiska transportrådet och förtroendevalda i Europa-
 parlamentet som arbetar med lagförslag om transporter.

 kort och lång sikt, för att kunna beskriva och analysera kundernas  
 och samarbetsparternas behov, uppdragsgivarens krav och till- 
 ståndet inom de transportpolitiska målen.
3. Mätplan, fastställd  2007.

Jämställdhet skapas där ordinarie beslut  
fattas, resurser fördelas och normer formas 
och därför måste jämställdhetsperspektivet 
finnas med i det dagliga arbetet.

Lika villkor och behov
Kvinnors och mäns lika villkor i trafiken mäts genom 
tillstånd i vägtransportsystemet (resmönster, trafik-
säkerhet med mera). Följande mått används och  
analyseras: 

pendlingsmönster för kvinnor respektive män och • 
  storleken på de geografiska områden där kvinnor  
  respektive män bor och arbetar

andel av resandet som sker med bil för kvinnor  • 
  respektive män

typ av resor för kvinnor respektive män (exempel- • 
  vis arbetsresor och serviceresor)

tillgång till bil och körkort i hushållet för kvinnor • 
  respektive män

andel av kvinnors respektive mäns arbetsresor  • 
  som sker med kollektivtrafik

typ av information om vägtransportsystemet som • 
  kvinnor respektive män efterfrågar

andel kvinnor respektive män som arbetar deltid  • 
  (påverkar resmönstren)

andel kvinnor respektive män som tar ansvar för • 
  hushållsarbetet och tar på sig omsorg om barn och  
  gamla (påverkar resmönstren).

HuR Jämställt äR vägtRanspoRtsystemet? 

Påverkansmöjligheter
Hur styrelser och politiskt tillsatta nämnder för ak-
törer inom vägtransportsektorn är sammansatta med 
hänsyn till kön är ett mått på vilken grad de olika 
könen kan påverka utformningen av vägtransportsys-
temet. Målet är uppfyllt om inget av könens represen-
tation i gruppen understiger 40 procent. Utfallet är att 
båda könen var representerade med 40 procent eller 
mer hos 7 av 234 aktörer. 

Man går upp och ner för trappan  
till dess att hela organisationen  
(totalt sett) når tillräckliga resultat  
på samtliga steg.
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Heltid 35 timmar

Lång deltid 20–34 timmar

Kort deltid 1–19 timmar
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[Fig.55]  KVINNOR I ÅLDERN 20–64 ÅR EFTER ARBETSKRAFTS-

Procent

Under 2007 har ytterligare personal inom Vägverket, 
exklusive affärsenheterna, utbildats i jämställdhets-
frågor. Sammanlagt har 599 personer i Vägverkets 
strategiska personalgrupper deltagit i utbildningen. 
Det motsvarar 74 procent av den strategiska persona-
len. På kursen har deltagarna fått testa en metod för 
jämställdhetsintegrering av olika verksamheter.

Inom Vägverket kan också konstateras att av cheferna 
är 18 procent kvinnor, vilket är en ökning med en pro-
cent jämfört med 2006. Inom myndighetsdelen har an-
delen kvinnliga chefer ökat något under året och är nu 
37 procent (35 procent 2006). Sedan 2002 har andelen 
kvinnor bland cheferna totalt ökat med 9 procentenhe-
ter (från 9 till 18). Ett jämställdhetsindex, beräknat på 
att andelen chefer, som är kvinnor, ska vara lika stor 
som andelen medarbetare som är kvinnor, ger ett op-
timalt värde på 1. Vägverkets värde på detta index är 
0,7 (0,6 år 2006). Av specialister i Vägverket är 23 pro-
cent kvinnor och i 59 procent av nya styrgrupper för 
enhetsövergripande projekt har andelen kvinnor eller 
andelen män understigit 40 procent.

På cirka 210 externa möten var andelen kvinnor som 
deltog 40 procent, jämfört med 33 procent 2006,  
30 procent 2005 och 24 procent 2004. Bland dem som 
representerat Vägverket på mötena var fördelningen 
31 procent kvinnor (30 procent 2006). Vägverkets mål 
är att lägst 40 procent av deltagarna är kvinnor senast 
2010. 

Lika villkor och behov
Vi kan få en ungefärlig bild av jämställdheten i väg-
transportsystemet genom att kartlägga och analysera 
hur kvinnor och män använder vägtransportsystemet 
(resmönstren). Mätningar av resepåverkande faktorer 
ger åtminstone en indirekt information om jämställd-
heten. Nedanstående siffror härrör från undersök-
ningen RES1 2005 – 2006 och siffror inom parantes är 
från 2004. Ingen mätning gjordes 2007.

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors använd- 
ning av vägtransportsystemet. Kvinnors andel av 
arbets-, tjänste- och skolresor är 45 procent medan 
motsvarande andel för service- och inköpsresor är 55 
procent. Av samtliga arbetsresor med bil till och från 
arbetet stod kvinnor för 41 procent (43 procent) varav 
39 procent (40 procent) som förare och männen för 59 
procent (57 procent) varav 61 procent (60 procent) som 
förare. Av andelen arbetsresor till fots och med cykel 
stod kvinnor för 55 procent (57 procent) och männen 
för 45 procent (43 procent). Motsvarande siffror för 
kollektivtrafik är 59 procent (61 procent) kvinnor och 
41 procent (39 procent) män. Andelen kvinnor som an-
vänder kollektiva färdmedel för sina arbetsresor av det 
totala antalet arbetsresor var 16 procent (15 procent) 
 medan andelen män var 10 procent (8 procent). Av 
dessa siffror kan utläsas att männens andel av arbets-
resor med bil har ökat något samtidigt som de i större 
utsträckning åker kollektivt, cyklar eller går. Det är 
emellertid små förändringar.

Även den genomsnittliga reslängden med olika färd-
sätt (exklusive flyg) skiljer sig åt. Kvinnor reser 34 km 
med bil (varav 13 km som förare) medan män reser 41 
km (varav 19 km som förare). Längden resor med buss 
och tåg är 16 respektive 86 km för kvinnor och 15 res-
pektive 61 km för män.

Män hade i större utsträckning än kvinnor tillgång 
till både körkort och bil. Bland män 18–84 år hade 82 
procent körkort och tillgång till bil, vilket är 12 pro-
centenheter mer än för kvinnor i samma ålder. Endast 
6 procent av männen saknade körkort och levde i hus-
håll utan bil. Bland kvinnor var motsvarande andel  
11 procent.

Andra faktorer som kan påverka resmönster är att 
kvinnor arbetar deltid i större utsträckning. Enligt 
Statistiska Centralbyrån, SCB, var 35 procent av alla 
kvinnor i åldern 20–64 år sysselsatta på deltid år 2005, 
medan motsvarande för männen var 11 procent.  

Endast marginella förbättringar har skett till 2007. 
Kvinnor tar också på sig ett större ansvar för omsorg 
om barn och gamla. Av exempelvis ersatta dagar för 
vård av barn (tillfällig föräldrapenning) tar kvinnor ut 
64 procent och männen 36 procent. Detta påverkar  
troligen även de transporter som män och kvinnor  
efterfrågar. Synen på mäns och kvinnors roller i  
samhället förändras långsamt. Det innebär att även 
resmönstren förändras med viss tröghet. [Fig. 54 – 55]

Mätningarna av trafikanternas betyg på drift och 
underhåll visar att kvinnor och män är lika nöjda med 
hur vägarna sköts under både sommar- och vinter-
halvår.2

sammanfattning
Det finns en politisk ambition att på sikt skapa ett 
vägtransportsystem som svarar mot både mäns och 
kvinnors resmönster. Det kan konstateras att det 
fortfarande är en manlig dominans i de forum som 
påverkar tillkomst, utformning och förvaltning av 
vägtransportsystemet. Jämställdhetsintegreringen är 
generellt sett låg. Det har rimligtvis medfört att åtgär-
der som förbättrat vägtransportsystemet utgått från 
manliga resmönster, och att de manliga perspektiven 
har fått högst prioritet och störst resurser. 

Mäns och kvinnors resmönster är en återspegling av 
könsmönstren i samhället, med hundraåriga, kanske 
tusenåriga traditioner, och förändras endast långsamt. 
Män och kvinnor har olika roller och befinner sig på 
olika platser i samhället. Detta påverkar behoven av 
resor och transporter och därmed också resmönster. 
Exempel: 

Kvinnor har större andel deltidsarbete och tar  • 
  större ansvar för hushållsarbete och för omsorg  
  om barn och gamla.

Män har större arbetsmarknadsregioner.• 
Män väljer i större utsträckning bil.• 
Kvinnor väljer oftare kollektivtrafik för sitt  • 

  resande.

1. Resvaneundersökning.

Mäns och kvinnors resmönster  
är en återspegling av köns- 
mönstren i samhället.

Källa: SCB.

På kort sikt anpassas vägtransportsystemet efter 
medborgarnas och näringslivets nuvarande krav och 
behov. Det finns dock en risk att detta kan leda till 
att könsmönster och bristande jämställdhet i dagens 
samhälle konserveras. I dag behövs ökad jämställdhet 
på både kort och lång sikt. Därför behöver berörda 
organisationer aktivt verka för ökad jämställdhets-
integrering. Det ökar våra möjligheter att utforma ett 
vägtransportsystem som fungerar väl för både män 
och kvinnor. Mer ”kvinnliga” förhållningssätt är att 
föredra, med tanke på både hållbarhetsperspektivet 
(ekonomiskt, miljömässigt och socialt), koldioxidpro-
blematiken och trafiksäkerheten. Till det sista bidrar 
det faktum att det finns stora skillnader mellan könen  
i dödligheten i trafiken. 

planeRade åtgäRdeR med anledning  
av utfallet
I Vägverkets fördjupningsdokument för jämställdhet 
2008-2017 slås fast att varje verksamhetsområde har 
ansvar för att jämställdhetsintegrera. Det innebär att 
alla de utpekade åtgärderna måste beaktas i verksam-
hetsplaneringen: e-utbildning, strategisk utbildning, 
utveckling av mål och mått, handlingsplaner för utpe-
kade områden med mera.

inteRnationella JämföRelseR
För närvarande har vi inga internationella jämförelser 
om jämställt vägtransportsystem.

2. Trafikantbetyg hösten 2007.
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TemA 2007: TrAFIKsÄKerHeT  
med eTT INTerNATIONeLLT PersPeKTIV

I sektorsredovisningen brukar vi ha med ett särskilt 
temaavsnitt. I år har vi valt att behandla ett aktuellt 
ämne, trafiksäkerhet, och att lyfta blicken utanför 
nationens gränser. Vi betraktar alltså trafiksäkerhets-
arbetet ur ett internationellt perspektiv. 

inteRnationellt tRafiksäkeRHetsaRbete
När man genomför nationellt, regionalt och lokalt 
trafiksäkerhetsarbete är det inte alltid lätt att se kopp-
lingarna till det internationella. Ändå kan man säga att 
vi lever i symbios med andra länder och olika interna-
tionella organisationer genom vår påverkan på varan-
dra. Syftet med denna korta artikel är att beskriva hur 
detta internationella samarbete inom trafiksäkerhets-
området har vuxit fram och vilka utmaningar vi står 
inför i framtiden.   

tRafikskadoR – ett globalt  
folkHälsopRoblem
Från ett internationellt perspektiv är det en mycket 
dyster bild av trafikskadornas utbredning och utveck-
ling som speglas i de rapporter om trafikskador som 
ledande internationella organisationer på området 
förmedlar. Enligt världsrapporten om trafikskadepre-
vention som Världshälsoorganisationen och Världs-
banken publicerade 2004, beräknas antalet dödade i 
vägtrafiken uppgå till 1,2 miljoner människor globalt, 
och de skadade kan vara så många som 50 miljoner. 
Trafikskadeproblemet är inte jämnt fördelat över värl-
den. Tvärtom sker den stora majoriteten, omkring 90 
procent, av dödsfallen i låg- och medelinkomstländer. 

Tyvärr förväntas situationen, totalt sett, att förvär-
ras. De prognoser som har gjorts tyder på att antalet 
dödade kommer att öka med omkring 80 procent i låg- 
och medelinkomstländerna om inte trafiksäkerhets-
insatserna ökar. Samtidigt kommer antalet dödade att 
minska med 30 procent i höginkomstländerna mellan 
år 2000 och år 2020. [Fig. 57]

Det är således inte bara på det ekonomiska området 
det råder ojämlikhet mellan olika länder. Dessutom är 
trafikskadeproblemet olika i olika länder och regioner. 
I låginkomsregioner som Afrika, Asien och Sydamerika är 
majoriteten av de drabbade gående, cyklister, motor- 
cyklister och passagerare i bussar, medan det i högin-
komstländer främst är bilpassagerare. Över hela värl-
den är trafikskador en av de vanligaste orsakerna till 
för tidig död bland barn, ungdomar och unga vuxna i 
åldrarna 5 – 44 år. 

Trafikskadorna medför också stora direkta samhälls- 
kostnader. Beräkningar tyder på att dessa är i storleks-
ordningen 64 – 100 miljarder dollar, vilket kan jämföras 
med världens totala utvecklingsbistånd som år 2005 
uppgick till cirka 106 miljarder dollar.

[Fig. 57]  beRäknInG aV anTaLeT dÖda I TRaFIken peR ReGIon (TusenTaL) JusTeRaT FÖR undeRRappoRTeRInG,1990 – 2020 
   

Region antal länder 1990 2000 2010 2020  2000–2020                antal döda                        

        Förändring (%)   (dödsfall/100 000 personer)

            2000 2020

Östasien och Stilla havet  15 112 188 278 337  79    10,9 16,8

Östeuropa och Centralasien  9 30 32 36 38  19    19 21,2

Latinamerika och Västindien  31 90 122 154 180  48    26,1 31

Mellanöstern och nord Afrika  13 41 56 73 94  68    19,2 22,3

Sydasien  7 87 135 212 330  144    10,2 18,9

Subsahariska Afrika  46 59 80 109 144  80    12,3 14,9

delsumma  121           

höginkomst länder  35 123 110 95 80  -27    11,8 7,8

Totalt  156 542 723 957 1204  67    13 17,4
 
Källa: World report on road traffic injury prevention 2004, sid. 39 (Vägverkets översättning).

tRafikskadeutvecklingen  
i HöginkomstländeR
I slutet av 1800-talet började de första bilarna synas 
på vägarna. Vägar som tidigare var ämnade för trans- 
porter med häst och vagn, fick konkurrens av de häst-
lösa vagnarna. I takt med att ekonomin förbättrades 
och antalet fordon ökade, upplevde höginkomstlän-

derna under stora delar av 1900-talet en ökning av 
antalet dödade – en utveckling som på allvar tog fart 
efter andra världskriget. I slutet av 1960-talet och bör-
jan av 1970-talet bröts dock denna uppåtgående trend. 
Därefter har de flesta höginkomstländer haft en lång-
siktigt neråtgående utveckling av antalet dödade, trots 
att antalet fordon och trafiken har fortsatt att öka.   

prognoser tyder på att antalet dödade  
kommer att öka med omkring 80 procent  
i låg- och medelinkomstländerna om  
inte trafiksäkerhetsinsatserna ökar.
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massbilismens intåg i HöginkomstländeRna 
ocH det inteRnationella samaRbetet
Det är nog ingen överdrift att påstå att beslutsfattarna 
var skeptiska till bilen när den introducerades i slutet 
av 1800-talet. Därför kringgärdades dess bruk av 
stränga regler, särskilt när det gällde hastighetsbe-
gränsningar. I Storbritannien infördes 1903 en motor-
trafiklagstiftning och kort därefter, år 1906, kom den 
första motortrafiklagstiftningen i Sverige. Det interna-
tionella samarbetet på den här tiden utmärktes av en 
önskan om att skapa ordning och reda på vägtransport-
området samt att utbyta erfarenheter om fordons-, 
väg- och trafikmiljöstandarder. Kort sagt; huvudfokus 
i samarbetet låg på formandet av ett vägtransportsys-
tem och trafiksäkerhet var en utmaning bland många 
andra. Flera av dagens intresseorganisationer inom 
vägtransportområdet bildades i början av 1900-talet. 
Exempelvis bildades PIARC redan 1909, en organisa-
tion som Vägverket är väldigt aktivt inom. Liknande 
samarbete uppstod också kring fordonsstandard.

föRdJupat samaRbete mellan olika stateR
En helt annan typ av internationellt samarbete är det 
som uppstår mellan stater och som är mer institu-
tionellt till sin karaktär. Efter första världskriget, år 
1919, grundades Nationernas Förbund (NF) som var fö-
regångaren till dagens Förenta Nationerna. NF etable-
rade en mängd samarbeten inom olika områden, bland 
annat transporter. Ett exempel på ett initiativ som NF 
tog var en skrivelse till medlemsstaterna 1937 om att 
upprätta ett särskilt system för att inhämta statistik 
om vägtrafikolyckor. Information om vägtrafikolyckor 
var och är en viktig källa till kunskaper om hur stort 
trafiksäkerhetsproblemet är och därmed en förutsätt-
ning för ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Stora 
delar av det internationella samarbetet avstannade i 
och med andra världskriget, men uppstod med förnyad 
kraft därefter. Förenta Nationerna (FN) bildades of-
ficiellt den 24 oktober 1945 och Sverige blev medlem 
1946. Samarbetet inom ramen för FN har varit särskilt 
inriktat på att skapa gemensamma yrkestrafik-, väg-
trafik- och fordonsregler, vilket är naturligt eftersom 
både trafikanter och fordon rör sig mellan olika länder. 
Wienkonventionen från 1968 är ett konkret exempel 
bland många på detta samarbete.

Forskning och kunskapsutbyte är också områden 
med starkt internationella inslag. Bland annat kan 
samarbete inom Organization for Economic Co-opera-
tion and Development (OECD) nämnas. Ursprungligen 
hette organisationen Organisation for European Eco-
nomic Co-operation (OEEC) och bildades 1948 för att 

samordna Marshallplanens insatser för att bygga upp 
Europa efter kriget. År 1961 reformerades organisa-
tionen dock till dagens OECD, som från 1968 har sam-
ordnat ett internationellt program om olika aspekter 
på trafiksäkerhet. Bland annat har OECD under årens 
lopp publicerat ett flertal forskningsrapporter om 
olika aspekter på trafiksäkerhet. Forskningsrappor-
terna är vanligtvis framtagna av grupper med experter 
från olika länder. Dessutom har OECD etablerat en 
databas med statistik över trafik och olyckor. 

Under senare år har det mellanstatliga samarbetet 
mellan höginkomstländerna kompletterats med ett 
mer strategiskt inriktat samarbete. EU har antagit  
målet att halvera dödlighet på grund av trafikolyckor 
till år 2010 och antog ett europeiskt trafiksäkerhets-
program 2003. Detta är definitivt exempel på hur trafik- 
säkerhetssamarbetet har förflyttats från ett konkret 
samarbete om statistik och regler till ett mer övergri-
pande strategiskt sådant. 

låg- ocH medelinkomstländeRna  
beHöveR stöd
Trafiksäkerhetssituationen i låg- och medelinkomst-
länderna är mycket alarmerande och kräver snabba 
och kraftfulla insatser. 

Den 22 maj 2003 konstaterade Omans FN-ambassa-
dör Mr Al-Hinai inför FN:s generalförsamling, att det 
var första gången som trafiksäkerhet var på dagord-
ningen i FN:s generalförsamling och att ett första steg 
nu var taget för att stärka det internationella samarbe-
tet inom trafiksäkerhetsområdet. Efter denna trevande 
inledning har ett omfattande samarbete påbörjats som 
numera kontinuerligt behandlas av FN:s generalsek-
reterare och generalförsamlingen. En mycket viktig 
milstolpe i det internationella samarbetet kring trafik-
säkerhet är världsrapporten om trafikskadeprevention 
som WHO och Världsbanken gemensamt publicerade 
2004. Denna rapport är för trafiksäkerheten något av 
vad Brundtlandsrapporten är för miljöområdet. Lanse-
ringen av rapporten gjordes i samband med Världshäl-
sodagen 7 april 2004, som för första gången i historien 
var ägnad åt trafiksäkerhet. Dessutom genomfördes 
den 14 april 2004 den första trafiksäkerhetsdebatten i 
FN:s generalförsamling.   

Världsrapporten är ett mycket omfattande dokument 
som tagits fram med hjälp av världens mest inflytelserika 
trafiksäkerhetsexperter, och den är grunden för dagens 
internationella trafiksäkerhetssamarbete. Huvudsyftet 
med rapporten är att den ska bidra till att få stater och 
nyckelaktörer att anstränga sig mer och öka sina insatser 
för trafiksäkerheten. Rapporten syftar till att: 

öka uppmärksamheten på problemets storlek,  • 
  riskfaktorer och konsekvenserna av trafikolyckor  
  i ett globalt perspektiv

dra uppmärksamheten till att trafikskador går att  • 
  förebygga och presentera kända åtgärdsstrategier

uppmuntra till ett samarbete mellan olika sektorer • 
  i samhället.

I rapporten presenteras också följande sex huvud-
rekommendationer riktade till länder världen över:  

1. Peka ut en myndighet som är övergripande  
 ansvarig för landets trafiksäkerhet.
2. Utveckla system för att samla data.
3. Ta fram en nationell trafiksäkerhetsstrategi  
 och en åtgärdsplan.
4. Avsätt både monetära och humanitära resurser  
 för trafiksäkerhetsarbetet.
5. Genomför specifika åtgärder i syfte att förebygga  
 trafikolyckor, minimera skador och deras  
 konsekvenser och utvärdera dessa insatser.
6. Stöd utvecklingen av nationell kapacitet och  
 internationellt samarbete.

un Road safety collaboRation
Även det globala trafiksäkerhetsarbetet kännetecknas 
av en mångfald olika aktörer som i sin dagliga verk-
samhet inverkar mer eller mindre på trafiksäkerhets-
situationen i världen. I syfte att stärka samordningen 
bland dessa har WHO och FN:s regionala kommissio-
ner pekats ut som ansvariga. En samordningsgrupp 
har bildats, UN Road Safety Collaboration (UNRSC), 
bestående av ett fyrtiotal medlemmar som träffas två 
gånger per år. UNRSC genomförde sitt första möte i 
oktober 2004 och har hittills träffats sju gånger. Till 
sin karaktär kan gruppen jämföras med en blandning 
av det svenska trafiksäkerhetsrådet och gruppen för 
nationell samverkan. 

UNRSC:s kanske viktigaste funktion är att den ger 
möjligheter för aktörer verksamma på den interna-
tionella arenan att utbyta information och därmed 
skapa sig en gemensam problembild och målbild. 
Dessutom håller man på att ta fram en serie manualer 
med goda exempel på hur länder och organisationer 
arbetar med olika typer av trafiksäkerhetsfrågor 
som hjälmanvändning, alkohol och bilkörning, orga-
nisering av ett effektivt trafiksäkerhetsarbete med 
mera. UNRSC är en garanti för ett fortsatt och för-
hoppningsvis fördjupat intresse för trafiksäkerhets-
frågorna hos de aktörer som är verksamma på den 
globala nivån.     

Det är lätt att se att ett internationellt samarbete 
inom trafiksäkerhetsområdet har fördelar på många 
plan. Idéer och goda resultat sprids från det ena lan-
det till det andra. Lag på obligatorisk användning av 
bilbälten är ett bra exempel på en effektiv trafiksäker-
hetsåtgärd som har spridits till många delar av värl-

den och därmed räddat liv och hälsa på många män-
niskor. Kort sagt stjäls det friskt på den internationella 
trafiksäkerhetsmarknaden. Den stora förhoppningen 
nu är förstås att utvecklingsländerna ska kunna ta 
del av alla de goda erfarenheterna som de industriella 
länderna har från trafiksäkerhetsområdet så att de kan 
forma ett effektivt trafiksäkerhetsarbete.   

 
nya utmaningaR föR sveRige
Sverige ligger i världstopp när det gäller trafiksäkerhet 
och har mycket kunskap som vi kan dela med oss av till 
de länder som inte har kommit lika långt i sitt säker-
hetsarbete. Det är därför viktigt att Sverige på olika 
sätt deltar i det internationella arbetet och solidariskt 
bidrar med våra kunskaper. 

Internationellt samarbete handlar dock inte bara 
om att ge bistånd till länder som befinner sig i en 
sämre situation. Tyvärr brottas höginkomstländerna 
fortfarande med stora säkerhetsproblem och har inte 
på långa vägar löst sina problem. Särskilt påtagligt 
blir detta när man jämför vägtransportsektorn med 
andra trafikslag och sektorer i samhället. Det är svårt 
att hitta någon annan sektor i samhället där så många 
människor dödas och skadas för livet, så nöjda kan vi 
definitivt inte vara. 

Sverige har genom riksdagens beslut om nollvisionen 
visat vägen framåt. Det är uppenbart att svenska folket 
inte tycker att det räcker med att kontinuerligt reducera 
antalet dödade och allvarligt skadade i vägtrafiken, 
utan det långsiktiga målet är att eliminera trafiksäker-
hetsproblemet. En spännande och unik tanke, som spri-
der sig inte bara till andra länder utan också till andra 
organisationer som är verksamma inom vägtransport-
området. Ett exempel är biltillverkaren Volvo som har 
antagit en ny företagsfilosofi som innebär att år 2020 
ska ingen dödas eller skadas i en Volvo.    

Den fråga man bör ställa sig är om dagens trafiksä-
kerhetsarbete, med dess organisatoriska och institu-
tionella förutsättningar, verkligen är anpassat efter en 
sådan utmaning. Troligtvis är det inte det. Allt tyder på 
att säkerhetsarbetet är på väg in i ett nytt historiskt 
skede som kommer att innebära stora och omvälvande 
förändringar. Genom att behandla vägtrafiksäkerhets-
frågorna i samma forum och under liknande förhållan-
den som andra transportsäkerhetsfrågor öppnas nya 
möjligheter och utmaningar. Det kommer självklart 
också att ställa nya krav på utformningen av det inter-
nationella samarbetet. 

 

eu har antagit målet att halvera  
dödlighet på grund av trafikolyckor  
till år 2010 och antog ett europeiskt  
trafiksäkerhetsprogram 2003.

Idéer och goda resultat sprids från  
det ena landet till det andra.

Tema 2007: Trafiksäkerhet med ett internationellt perspektiv Tema 2007: Trafiksäkerhet med ett internationellt perspektiv
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öVrIG ÅTerrAPPOrTerING 

överenskommelser med andra aktörer

Vägverket ska redovisa viktiga överenskommelser som träffats 
med aktörer som bedöms ge väsentliga bidrag till att de trans-
portpolitiska målen uppfylls samt redovisa det huvudsakliga 
innehållet i dessa överenskommelser.
 

inledning
Vägverket sluter överenskommelser med ett stort antal 
aktörer, såväl offentliga som privata. Överenskommel-
serna har kopplingar till de sex transportpolitiska del- 
målen och tecknas av våra enheter och regioner. De skiftar 
från rena beställningar av tjänster till överenskommelser 
om att gemensamt verka i en viss riktning. I stort sett är 
all verksamhet som bedrivs tillsammans med en extern 
aktör reglerad i någon form av överenskommelse. Vi 
redovisar här några exempel på viktiga överenskom-
melser som slutits med en annan aktör och som har 
medfört att medel har utnyttjats från sektorsanslaget.

exempel på öveRenskommelseR
 
Hastigheter
Vägverket har en överenskommelse med Polisen på 
central och regional nivå om bland annat kontroll av 
efterlevnaden av trafikregler, uppföljning av hastig-
heten på vägarna och om automatisk trafiksäkerhets-
kontroll (ATK). Överenskommelsen om ATK gäller såväl 
fasta som mobila trafiksäkerhetskameror. 

Vägverket har en överenskommelse med Svenska 
bussbranschens riksförbund och med Svenska lokaltra-
fikföreningen om busstrafikens hastighetsanpassning.

Vägverket har överenskommelser med flera kom-
muner och företag om införande av intelligent stöd för 
anpassning av hastigheten i fordon (ISA-system).  
Systemet ger föraren stöd att hålla gällande hastighets-
gränser och leder till en bättre regelefterlevnad. Vi 
uppskattar att det finns mellan 1 300 och 1 500 system 
installerade i dag. 

Hållbara resor och transporter
Syftet med Kvalitetssäkring av transporter och Håll-
bara resor och transporter är att påverka så att tran- 
sporter och resor genomförs på ett effektivare sätt 
samt att säkra att de resor och transporter som genom- 
förs sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Med hållbar-
het avses i detta sammanhang säkerhet, miljö, ekonomi, 
tillgänglighet och jämställdhet. 

Utgångspunkten för Hållbara resor och transporter 
är att tillsammans med andra aktörer utveckla och 
genomföra åtgärder inom steg 1 och 2 i den så kallade 
fyrstegsprincipen . Fyrstegsprincipen är en arbets-
strategi där varje enskilt steg täcker in olika aspekter 
och skeden i utvecklingen av transporter och vägar.  
De fyra stegen är:

 
1. åtgärder som kan påverka transportbehovet och 
 val av transportsätt
2. åtgärder som ger effektivare utnyttjande av  
 befintligt vägnät och fordon
3. begränsade ombyggnadsåtgärder
4. nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder.

Kvalitetssäkring av transporter 
Syftet med kvalitetssäkring av transporter är att stödja 
transportköpare och transportsäljare så att de kan 
kvalitetssäkra egna och upphandlade transporter ur 
ett miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv och arbeta  
enligt principen om ständiga förbättringar. Huvud-
målgrupp är företag, kommuner, landsting, myndig-
heter och branschorganisationer. 

Verksamheten mot näringslivet inriktas i större 
utsträckning på köpare av transporter inom utvalda 
branscher. Våra medarbetare inom kvalitetssäkring 
ansvarar för att stämma av och samordna sina kon-
takter nationellt. I dag finns cirka 300 skrivna överens-
kommelser med aktörer och samarbetspartners, för-
utom de skrivna avtal som finns med konsulter. Utöver 
detta finns också muntliga avtal.

i resekedjan minskar och att transportnäten nyttjas 
mer effektivt.  

 Det viktigaste att nå genom åtgärderna är:  

minskat behov av resor genom påverkan på  • 
  planeringen av samhället 

bättre organisation av olika verksamheter • 
attraktiva och säkra resor för dem som väljer  • 

  gång-, cykel- eller kollektivtrafik 
ökad valfrihet genom bättre information och  • 

  alternativ till individuellt bilresande 
minskade kostnader för det dagliga resandet • 
bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet i vardags- • 

  livet.

Det finns i dag inom det nationella projektet cirka 100 
skrivna avtal med samarbetspartners och aktörer samt 
ett antal skrivna avtal med konsulter. Utöver detta 
finns också muntliga avtal.   

Objektiva fakta, lösningar och avsikter (OLA)
OLA är exempel på ett arbetssätt där olika aktörer 
samlas för att tillsammans försöka lösa ett gemensamt 
problem. I Plankorsnings-OLA har Vägverket och Ban-
verket kommit överens om att tillsammans arbeta med 
att förbättra säkerheten i plankorsningar. Bland annat 
ska vi ta fram rutiner för förbättrad och gemensam 
erfarenhetsåterföring i olycksutredningar. I detta pro-
jekt finns även en överenskommelse med Banverket, 

Sveriges kommuner och landsting och Storstockholms 
lokaltrafik om att starta ett samarbete för att utveckla 
och förbättra de föreskrifter som rör plankorsningar 
med spårväg. 

I Senior-OLA slöt Vägverket en överenskommelse 
med Konsumentverket om att tillsammans verka för 
att säkerhetsinformation ska finnas tillgänglig i sam-
band med köp av nya och begagnade bilar. 

Vägverket ska tillsammans med NTF, pensionärs-
organisationer och Trafikmedicinskt centrum ta fram 
riktad information till äldre trafikanter samt råd och 
stöd till anhöriga om fortsatt bilkörning.

Vägverket har i samarbete med Riksidrottsförbun-
det genomfört en Idrotts-OLA under 2007. 

Nationell, regional och lokal samling  
för trafiksäkerhet
Verksamheten riktar sig mot aktörer i samhället som 
genom avsiktsförklaringar lovar att genomföra trafik-
säkerhetshöjande åtgärder. Åtgärderna finns främst 
inom områdena hastighet, bälte och nykterhet. På na-
tionell nivå är i dag cirka 40 aktörer och regionalt och 
lokalt drygt 450 aktörer engagerade i detta arbete. 
Inom ramen för nationell, regional och lokal samling 
handlar det om lämnade avsiktsförklaringar. Detta 
är inte detsamma som tecknade överenskommelser 
mellan parter, utan det är snarare utfästelser från 
de aktörer som vi har varit i kontakt med genom vårt 
sektorsarbete. 

projektet ”hållbart resande” ska stödja 
kommuner, företag, landsting och ideella 
organisationer så att dessa kan inleda ett 
långsiktigt mobilitetsarbete.

Hållbart resande 
Projektet ”Hållbart resande” ska stödja kommuner, 
företag, landsting och ideella organisationer så att 
dessa kan inleda ett långsiktigt mobilitetsarbete. Syf-
tet är att skapa goda förutsättningar för en attraktiv 
kollektivtrafik och för ökad och säker gång- och cykel-
trafik. Detta kan ske bland annat genom att störningar 
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överenskommelse om samverkan mellan  
Naturvårdsverket och Vägverket
Naturvårdsverket och Vägverket har träffat en överens- 
kommelse om samverkan. Med den vill vi understryka 
vikten av en väl fungerande samverkan mellan de båda 
myndigheternas respektive verksamhetsområden. 
Särskilt viktiga områden för samverkan är: 

Natur- och kulturvärden• 
Fordon och bränslen• 
Infrastrukturfrågor• 
Miljömålsarbetet och åtgärdsstrategierna• 
Arbetet med miljökvalitetsnormerna• 
Arbetet med den europeiska mobilitetsveckan.• 

Fördjupad utvärdering (FU08) inom  
miljömålsrådsarbetet
FU08 består av ett antal olika delar som Miljömåls-
rådet sammanställer i en rapport som ska lämnas till 
regeringen i början av 2009. Inom ramen för FU08 ska 
det bland annat tas fram tre åtgärdsstrategier:  

Strategin för effektivare användning av energi  • 
  och transporter

Strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp• 
Strategin för hushållning med mark, vatten och • 

  bebyggd miljö.

sparsam körning
Sparsam körning, eller eco-driving som det heter in-
ternationellt, fick en renässans under 2007. Flera års 
arbete börjar nu ge ett ordentligt resultat. Ett ökat 
intresse visade sig inte minst i antalet utbildade som 
steg till cirka 7 000 från drygt 4 500 under 2006. Detta 
tillsammans med tidigare utbildningar kan betyda en 
koldioxidminskning med 60 000-70 000 ton årligen.

Under 2007 blev sparsam körning ett obligatoriskt 
moment i körkortsutbildningen för B-behörighet (per-
sonbil). Därmed kan omkring 100 000 nya förare per år 
bidra till att utsläppen av koldioxid minskar. Sparsam 
körning för andra körkortsbehörigheter införs enligt 
planerna under 2008. 

Vägverket och andra sektorsmyndigheter har lagt ett 
förslag till regeringen om en bred satsning på sparsam 
körning för arbetsmaskiner.

Vägverket har ett avtal med Konsumentverket om 
långsiktigt hållbara transporter. Detta avtal komplet-
teras varje år med en handlingsplan. 
 

europeisk forskning och  
standardiseringsarbete   

Vägverket skall inom sitt verksamhetsområde stimulera till 
svenskt deltagande i EU:s sjätte och sjunde ramprogram för 
forskning och teknisk utveckling. Vägverket skall också verka 
för att frågor med särskild relevans för Sverige ges prioritet 
inom detta program. Vägverket skall redovisa sina aktiviteter. 

euRopeiska foRskningssamaRbetet
Sverige deltar i samarbetet inom European Road 
Transport Research Advisory Council (Ertrac). Ertrac 
består av företrädare på högsta nivå för EU-kommis-
sionen, de nationella regeringskanslierna, industrin, 
universitet och högskolor samt olika branschorgani-
sationer. Syftet är samverkan och kunskapsöverföring. 
Alla aspekter och komponenter i vägtransportsystemet 
täcks in av detta forum. Ertrac har tagit fram en vision 
för det framtida europeiska vägtransportsystemet. 
Denna vision har lett till en teknikplattform för olika 
behov av forskning, utveckling och demonstration 
(FUD) för vägtransportsystemet, som har haft stor 
påverkan på EU:s sjunde ramprogram. 

Det europeiska samarbetet mellan vägmyndigheterna 
koordineras via samverkansorganet Conference of 
European Directors of Roads (CEDR) vars verksamhet 
syftar till att påverka utvecklingen av vägtrafik och 
infrastruktur. Ambitionerna är att: 

etablera nätverk mellan vägmyndigheternas  • 
  medarbetare

erbjuda en plattform för diskussion av gemen- • 
  samma problem

utveckla ett starkt engagemang i EU och ett  • 
  samspel med EU:s institutioner

etablera kunskapsöverföring mellan  • 
  representanter i internationella organ

se till att nya lösningar blir kända och kommer  • 
  till användning i medlemsländerna.

Ett resultat av samarbetet inom ramen för CEDR är 
att elva europeiska vägmyndigheter deltar i projektet 
Coordination and Implementation of Road Research  
in Europe (ERA-NET ROAD). Målet för projektet är att  
i maj 2008 ha uppnått en samordning mellan olika na-
tionella program för forskning, utveckling och demon-
stration så att dessa ska vara öppna för FUD-utförare 
inom Europa. Projektet är indelat i sju olika delprojekt, 
och Vägverket leder arbetet i två av dessa projekt. 
Resultaten från dessa delprojekt 2007 är dels forsk-
ningsrapporter inom ämnesområdena, dels en test på 
att använda gemensamma instrument och rutiner för 
multinationell utvärdering och programstyrning mel-
lan olika länder.

Inom delprojekten har under 2007 fyra workshoppar 
genomförts på olika forskningsområden som var 
öppna också för sådana CEDR-länder som inte är ERA-
NET ROAD-parter. Som resultat från dessa ordnades 
under hösten 2007 ytterligare tre workshoppar för att 
skapa möjligheter att starta nya projekt som baseras 
på existerande FUD-program samt tre workshoppar 
för att skapa gemensamma nya FUD-program. Några 
workshoppar resulterade i tre nya FUD-projekt som 
är finansierade av deltagande ERA-NET ROAD parter. 
Två av dessa projekt leds av Vägverket. Programarbe-
tet förväntas leda till gemensamma utlysningar under 
våren 2008.

 För att skapa starka, samordnade och konkurrens-

kraftiga forskningsmiljöer inom EU har Vägverket 
tagit initiativ till bildandet av så kallade virtuella 
FUD-centrum. Dessa centrumbildningar ska under-
lätta konkurrensen om FUD-uppdrag inom EU:s olika 
ramprogram. Ett virtuellt FUD-centrum är ett samar-
bete mellan nationella utförare inom ett visst kompe-
tensområde. Centrumet leds av en koordinator. Totalt 
ingår 62 olika parter i 6 virtuella FUD-centrum.

vägveRkets deltagande i euRopeiskt  
standaRdiseRingsaRbete 
Standardiseringsarbetet bedrivs inom sektorerna 
byggande och anläggning, fordon, IT samt drift och 
underhåll. Vägverket har en standardiseringsstrategi1. 
Huvudpunkterna i denna strategi är att medverkan i 
internationell standardisering förväntas få följande 
effekter: 

Den skapar tillgång till känd kunskap samt kända  • 
  produkter och metoder, det vill säga lösningar  
  på olika problem. Kanske ännu viktigare är att den 
  skapar tillgång till de internationella expert- 
  nätverk som varje standardiseringskommitté utgör.

Den möjliggör en fullskalig implementering av nya  • 
  forsknings- och utvecklingsresultat.

Den medverkar till att avlägsna tekniska handels- • 
  hinder för att förverkliga EU:s gemensamma inre  
  marknad. På detta sätt ökar konkurrensen och där- 
  med sänks kostnaderna vid inköp av berörda produkter.

Vägverket har etablerat ett internt standardiserings-
råd som rapporterar till Vägverkets ledning och fun-
gerar som mottagare av nya standardiseringsinitiativ. 
Rådet är också referensgrupp för remissvar, val av 
medverkandenivå i det tekniska standardiseringsarbe-
tet och för de initiativ som kommer från EU-kommissi-
onen och från de europeiska standardiseringsorganen. 

Inom Europa samarbetar vägmyndigheterna i en 
organisation som benämns CEDR. Denna organisation 
har en standardiseringskommitté (CEDR TG Standar-
disation) som Vägverket har lett i mer än 10 år. Detta 
har skapat goda kontakter på hög nivå med EU-kom-
missionen.

Huvuduppgiften för CEDR TG Standardisation är 
att skapa förståelse för och stödja en korrekt tillämp-
ning av upphandlings- och byggproduktdirektiven när 
dessa ställer krav på hänvisning till europeiska stan-
darder och europeiska typgodkännanden (European 
Technical Approval, ETA). Dessa direktiv är i Sverige 
implementerade genom lagen om offentlig upphand-
ling respektive byggnadsverkslagen med tillhörande 
byggnadsverksförordning. Hur dessa lagrum ska  
tillämpas av Vägverket är beskrivet i Vägverkets Publi-
kation 2001:25, vilken är ett konkret resultat av arbetet 
inom CEDR TG Standardisation.

Ledtiderna för framställningen av fastställda stan-
darder är lång, som vi och många andra intressenter 
har observerat. Detta påverkar såväl upphandlare som 
producenter på ett negativt sätt. Inom bygg- och an-

läggningssektorn väljer därför många tillverkare att 
använda den process som tillhandahålls av European 
Organization for Technical Approvals (EOTA). Detta 
är en organisation som tar fram Europeiska tekniska 
godkännanden (European Technical Approvals). Dessa 
tekniska godkännanden avser endast en produkt i 
taget och har en giltighetstid på fem år. Vägverket har i 
princip inget att invända mot denna metod, som i vissa 
fall har visat sig fruktbar. Men för att utnyttja detta 
verktyg fullt ut behövs ett mera utbyggt kontaktnät 
mellan myndigheter och certifierade organ för teknisk 
provning och kontroll. Vi har i detta syfte via vårt 
engagemang i CEDR TG Standardisation etablerat en 
fortlöpande kontakt på hög nivå med EOTA.

 
Integrering av barnperspektiv  
i verksamheten

Regleringsbrev 2007: Vägverket skall, utifrån den av riksdagen 
godkända strategin för att förverkliga Fn:s konvention om barnets  
rättigheter i Sverige (prop. 1997/98:182, bet. 1998/99:SoU6, 
rskr. 1998/99:171), redovisa hur arbetet med att integrera ett 
barnperspektiv i verksamheten har bedrivits under året.

Enligt strategin som antagits av riksdagen för att ge-
nomföra FN:s konvention om barnets rättigheter ska 
konventionen vara ett aktivt instrument och genom-
syra allt statligt beslutsfattande som berör barn. 
Bland annat ska barnkonsekvensanalyser göras vid 
statliga beslut som berör barn. I samhälls- och trafik-
planeringen ska barns och ungdomars inflytande och 
delaktighet utvecklas.2 

åtgäRdeR som genomföRts föR att ta Reda 
på HuR baRn beRöRs av elleR påveRkas av 
vägtRanspoRtsystemet
Vägverket genomför i samarbete med vissa kommu-
ner försök för att förbättra trafiksäkerheten vid skol-
skjutsning. I en kommun har försök genomförts i form 
av en kampanj om rekommenderad hastighet 30 km/tim 
när man passerar en stillastående buss utmärkt med 
skolskjutsskylt och blinklyktor. 

I två kommuner genomförs försök under 2007–2008 
med en lagstiftad hastighetsbegränsning till 30 km/tim 
för den som passerar ett fordon som har stannat för 
att släppa av eller ta upp passagerare vid en hållplats. 
Försöket ska vara underlag för ett eventuellt beslut om 
införande av den nya regeln. En barnkonsekvensanalys 
inom försöket har påbörjats med en kartläggning av 
vilka risker skolskjutsbarnen är utsatta för.

Ett försök har genomförts med kartläggning och 
analys av på- och avstigningsplatser för skolskjuts på 
höghastighetsvägnätet i en kommun. Försök har på-
börjats med ett tekniskt förarstödssystem med syfte 

Övrig återrapportering Övrig återrapportering 

1. Vägverkets Publikation 2005:38.
2. Prop. 1997/98:182. Strategi för att förverkliga FN:s konvention  
 om barnets rättigheter i Sverige.
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har gett stöd åt den så kallade Ambulansturnén där 
ambulanspersonal möter grundskoleelever för att tala 
om vikten av att använda cykelhjälm.

metodeR som använts föR att baRn  
ska komma till tals ocH användning  
av deRas synpunkteR
Vägverket har genomfört en barnkonsekvensanalys i 
samband med ett tätortsprojekt. Barnens synpunkter 
ska beaktas i det fortsatta arbetet med upprustning av 
huvudgatan i kommunens centrum.

Inom ramen för försöket med hastighetsbegränsning 
till 30 km/tim vid hållplatser har en enkät genomförts. 
Skolskjutsbarn har också deltagit i kartläggningen 
genom att presentera hur de ser på problem och risker 
vid hållplatserna. De har dokumenterat sina upplevel-
ser genom att fotografera, göra kartor, modeller och 
teckningar, skrivit och berättat om sina upplevelser, 
skrivit dagböcker med mera och sedan redovisat sina 
resultat. Resultatet av barnens arbete kommer att 
användas vid utvärderingen av försöket.

I samband med dialogmöten med allmänheten har 
det anordnats en särskild aktivitet för att ta reda på 
barnens målpunkter och rörelsemönster. På en karta 
har barn visat hur de rör sig och visat på barriärer för 
sin rörelsefrihet. Återkoppling till barn har gjorts efter 
genomförda åtgärder där barnkonsekvensanalyser 
slutförts.

Vägverkets webbplats Hitodit vänder sig direkt till 
barn. Huvudsyftet är att barn mellan sex och tolv år 
ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och ställa 
trafikrelaterade frågor till Vägverket. Frågorna och 
synpunkterna hanteras enligt samma rutiner som öv-
riga synpunkter eller förbättringsförslag som lämnas 
genom webbplatsen.

övRiga åtgäRdeR
Information inom området riktad främst till vuxna 
finns på sidorna Barn och närsamhälle på Vägverkets 
webbplats. 

Information och utbildning om cykelhjälmar och om 
barn i bil har genomförts. Information om reflexer har 
riktats till yngre barn, föräldrar och lärare.

 Don’t Drink & Drive är samlingsnamnet på en rad 
aktiviteter som alla går ut på att ge ungdomar kunskap 
om riskerna med alkohol och bilkörning.
 
 
effektiv och säker IT-infrastruktur

Vägverket skall redovisa vilka åtgärder Vägverket vidtagit för att 
bidra till att uppfylla målet om att en effektiv och säker IT-infra-
struktur med hög överföringskapacitet skall finnas tillgänglig i 
hela landet. Vidare skall Vägverket lämna en översiktlig redovis-
ning om förfrågningar från operatörer om att nyttja verkets infra-
struktur för att dra fram ledningar eller anlägga radioantenner.

Övrig återrapportering Övrig återrapportering 

Vägverket kan bidra till en effektiv och säker IT-infra- 
struktur genom att tillåta förläggning av kablar och 
anläggning av radioantenner inom vägområdet.

Enligt 44 § väglagen krävs tillstånd från Vägverket 
för att lägga ned ledningar eller arbeta på ledningar i 
vägområdet. Sammanlagt har vi under 2007 handlagt  
1 112 (1 096 år 2006) tillståndsärenden för kommunika-
tionsledningar, där samtliga ansökningar beviljats. 

För att få liknande villkor över hela Sverige har vi 
under en längre tid kompletterat tillstånden med avtal. 
Förhandlingar har under året förts med de större tele-
fon- och mobiloperatörerna om ett nytt standardavtal 
för förläggning av tele- och optoledningar i vägområdet. 
Syftet är att få fram ett avtal för kommunikationsled-
ningar med samma villkor som slöts med elnätägarna 
via branschorganisationen Svensk energi under 2007. 
Sedan tidigare finns ett avtal för tunnlar.

Förläggning av ledningar i befintlig infrastruktur 
inom vägområdet är förenat med både för- och nack-
delar. Fördelarna för operatörerna är minskat intrång 
i privat mark samt kostnadseffektiv och rationell för-
läggning och drift av kablarna. Det är också en fördel 
att endast behöva begära tillstånd från en part i sam-
band med förläggning, däremot gäller tillståndet 
enbart under den tid vägrätten består. Därför kan det 
vara en fördel för ledningsägare att säkra ledningens 
framtida rätt genom att komplettera med ledningsrätt 
eller avtal med fastighetsägare. Vägrätt är enbart en 
nyttjanderätt och när den upphör återgår marken till 
den ursprungliga fastighetsägaren. Vägrätten är över-
ordnad ledningsrätten och fastighetsrätten.

Nackdelarna för väghållaren är en fördyring av väg-
åtgärder och risk för minskad livslängd av genomförda 
väginvesteringar. Detta kompenseras av den ersättning 
operatörerna betalar och de villkor Vägverket anger 
vid förläggningen. Dessutom medges endast i undan-
tagsfall förläggning i de delar av vägområdet där led-
ningen minskar livslängden. Vägverket kan vid behov 
begära att en kabel flyttas.

För operatören innebär en förläggning en risk för 
att deras anläggning skadas i samband med vägåtgär-
der. Det saknas ett gemensamt register för Sverige för 
kabelvisning, vilket innebär att det kan vara svårt att 
lokalisera alla berörda ledningsägare. Därför deltar 
Vägverket i Post- och telestyrelsens projekt för att 
skapa ett gemensamt register för kabelvisning tillsam-
mans med ett antal operatörer.

Vägverkets egna kommunikationsradionät är dimen-
sionerat för krissituationer men används normalt som 
komplement till telefon och mobiltelefoni vid drift-
ledning och annan typ av kommunikation. Under året 
har det inte kommit in någon förfrågan om att utnyttja 
Vägverkets radiomaster för ökad täckning.

att öka säkerheten för barn. Några kommuner har fått 
stöd för inventering av skolskjutshållplatser för att 
öka barns trygghet och säkerhet. 

Kartläggningar i samband med barnkonsekvensana-
lyser har resulterat i förbättringar av barns skolvägar.

Vägverket har presenterat resultatet av ett forsknings- 
projekt som bland annat redovisar känd kunskap om 
barn och trafikmiljö, deras resor till skolan, vilka tra-
fikmiljöparametrar som är av stor betydelse för barns 
säkerhet samt en kartläggning av tillgängligheten till 
skolan för barn i sju städer.

baRnkonsekvensanalyseR
Kravet på att en barnkonsekvensanalys ska göras vid 
alla beslut som rör barn ska, enligt Barnombudsman-
nen, ses som en utgångspunkt för ett långsiktigt och 
tålmodigt utvecklings- och förändringsarbete inom 
en verksamhet.1 År 2003 gjordes (påbörjades eller ge-
nomfördes) 13 barnkonsekvensanalyser. Under år 2004 
gjordes 24 analyser. Därefter har antalet minskat för 
varje år. År 2005 genomfördes 16 analyser och 2006 
gjordes 14. Under 2007 har 8 analyser påbörjats eller 
genomförts, varav en inom försöket med hastighets-
begräsning till 30 km/tim vid hållplatser.
Under året har Vägverket gett ut skriften ”Skolan med-
verkar i barnkonsekvensanalyser - genom studier i 
närsamhället”.2 Den innehåller exempel på hur barn 
kan kartlägga problem i trafikmiljön och medverka i 
planeringen på sina villkor. Sedan tidigare finns fyra 

stödjande dokument för barnkonsekvensanalyser. 
”Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalys”3 
innehåller en bakgrund till varför analyser ska göras 
och beskriver vissa utgångspunkter för analysen. Väg-
verkets första erfarenheter har dokumenterats i skrif-
ten ”Barnkonsekvensanalys – försök och erfaren- 
heter”4. ”Vägledning för barnkonsekvensanalys i 
vägplaneringen”5 ska ge stöd vid genomförandet av 
analyser.  ”Barnen och vägplaneringen. En kunskaps-
översikt”6 innehåller fakta och kortfattade exempel. 

samveRkanspRoJekt med olika aktöReR 
i syfte att föRbättRa vägtRanspoRt- 
systemet föR baRn
Samverkan sker kontinuerligt med kommuner i sam-
band med upprättande av översiktsplaner och detalj-
planer. Syftet är att skapa säkra, gena och trygga 
skolvägar för barn. Barnperspektiv har införts som 
kriterium vid bedömning av bidrag till ökad trafik-
säkerhet till kommuner och utmed enskilda vägar. 

I samverkan med några kommuner har det genom-
förts försök för att förbättra trafikmiljön för gående 
och cyklister med hjälp av målad cykelväg på befintlig 
vägbana. Försöket har kombinerats med påverkans-
åtgärder om exempelvis cykelhjälmsanvändning och 
trafiksäkerhetspolicy för idrottens resor. Dialoger har 
skett med näringslivet och byagrupper som syftar till 
lösningar enligt fyrstegsprincipen. Gång- och cykel-
vägar har byggts för att ge säkrare skolvägar för barn. 

Stöd har getts till projekt för att förbättra skolvägar-
nas säkerhet i flera kommuner. Syftet är att med både 
fysiska förbättringar och beteendepåverkande åtgär-
der få fler barn att ta sig till och från skolan på egen 
hand. Försöksverksamhet med tekniska varningssys-
tem vid hållplatser och utanför skolor har påbörjats.

Dialog har förts med skolor om skolskjutsar och 
barns skolvägar. Samarbetet har resulterat i fysiska 
åtgärder som gång- och cykelvägar och gångpassager. 
Bidrag har lämnats till skolor för aktiviteter för ökad 
synbarhet och säkerhet vid bussresor, säker cykling 
med mera som genomförts i samarbete med kommu-
ner, försäkringsbolag och trafikhuvudmän. Nyblivna 
föräldrar har informerats om säkerhet i bil och om 
synbarhet. Ett bältesprojekt har genomförts för bli-
vande yrkesförare i gymnasiets årskurs 2. Vägverket 

1. Barnombudsmannen. (2001). Barnets bästa – från vision till  
 verklighet. Fritzes.
2. Publikation 2006:11.
3. Publikation 2003:37.
4. Publikation 2004:200.
5. Publikation 2005:37.
6. Publikation 2005:27.

kartläggningar i samband med barnkonsek-
vensanalyser har resulterat i förbättringar av 
barns skolvägar.
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mILsTeNAr

Januari  

TRanspoRTFoRuM 
Den 10 januari invigde infrastruktur-
minister åsa Torstensson den 24:e  
upplagan av Transportforum i Linköping 
med trafiksäkerhet som ett aktuellt tema. 
Under första dagen togs upp bland  
annat regeringens proposition om hastig- 
hetsgränser. Andra intressanta ämnen 
var ett nytt etappmål för trafiksäkerhets-
utveckling, utvärdering av nollvisions-
arbetet, möjligheter till finansiering av 
framtida projekt med offentlig – privat 
samverkan (OPS), samt behov av under-
håll och satsningar på vägnätet. Andra 
dagen ägnades åt trafiksäkerheten från 
svenskt och internationellt perspektiv. 

pResenTaTIon aV TRaFIk- 
säkeRheTsåReT 2007
Den 31 januari presenterade regeringen, 
Polisen, nTF och Vägverket vad som 
ska hända under trafiksäkerhetsåret. De 
åtgärder som presenterades var bland  
annat övervakning, alkotester samt 
satsningar på ungdomar. nTF presen-
terade tankar om att göra Sverige till ett 
försöksland för obligatorisk alkolås. 

Februari 

bäTTRe FÖRaRuTbILdnInG  
FÖR MoToRcykLIsTeR
Vägverket lämnade förslag till regeringen 
om obligatorisk introduktionsutbildning 
och riskutbildning för elever och handle-
dare innan de börjar övningsköra. Motor-
cykelolyckor leder ofta till svåra skador 
och dödsfall och genom bättre förarut-
bildning för blivande motorcyklister kan 
man sänka olyckstalen. 

e 6 Öppnad FÖR TRaFIk
57 dagar efter jordskredet i Bohuslän 
öppnades E 6 vid Småröd för trafik. Vid 
invigningen lovordades samarbetet mel-
lan bland annat Banverket, Räddnings-
tjänsten, Polisen, entreprenörer och 
Vägverket, som tillsammans lyckades 
snabbt återställa vägen samtidigt som 
säkerhetsaspekterna inte förbisågs.  

april   

kÖRpRoV FÖR TaxILeGITIMaTIon
Från och med den första april är ett 
körprov krav för att få taxiförarlegitima-
tion. Syftet med provet är att säkerställa 
att den som får legitimationen har god 
körförmåga. Körprovet är en åtgärd i 
nollvisionens anda och sökanden ska 
visa att man kan köra säkert, bekvämt 
för passagerarna och med hänsyn till 
miljön och körekonomin. 

FLeR LIVRäddaRe LänGs VäGaRna
Vägverket har tillsammans med Polisen 
beslutat att placera ut 169 nya trafiksä-
kerhetskameror på de statliga vägarna. 
Erfarenheten från de 700 kamerorna 
som redan finns vid vägarna har varit 
mycket goda. De har gett lägre medel-
hastighet, färre hastighetsöverträdelser 
och svåra olyckor samt mindre koldioxid-
utsläpp. 

 

Maj
 
GÖTaLeden FIck sToRa  
saMhäLLsbyGGaRpRIseT
Götaleden i Göteborg vann årets stora 
samhällsbyggarpris som delas ut av 
samhällsbyggnadssektorns bransch-
organisationer och den statliga Bygg-
kommittén. Priset är branschens främsta 
utmärkelse och tilldelas en byggnad 
eller en anläggning av hög kvalitet som 
tillkommit genom föredömlig samverkan 
mellan de olika aktörerna i samhälls-
byggnadsprocessen. 

57 dagar efter jordskredet 
i bohuslän öppnades e 6 

vid småröd för trafik.

Mars 

easyGo
Från den 1 mars är det enklare för yrkes-
trafikanter och privatbilister att betala 
väg- och broavgifter i Sverige, norge och 
Danmark med hjälp av en elektronisk 
bricka eller transponder. EasyGo heter 
den nya elektroniska betalningstjänsten 
som är ett resultat av nordiskt samarbete 
mellan Vägverket, Öresundsbron, Sund 
& Baelt och Statens vegvesen i norge. 

pRoposITIon oM nya hasTIGheTs-
GRänseR
Regeringen beslutade att överlämna 
propositionen ”nya hastighetsgränser” till 
riksdagen. I proportionen föreslås att da-
gens hastighetsgränser får kompletteras 
med hastighetsgränser på 40, 60, 80, 100 
och 120 km/tim. Fler hastighetsgränser 
ska bidra till ett effektivare utnyttjande av 
våra vägar. 

ny VäGMäRkesFÖRoRdnInG
Regering beslutade om en ny vägmärkes-
förordning som ersätter den nuvarande 
från 1978. Den nya förordningen innebär 
bland annat att några nya märken införs 
samt att vissa märken får tydligare utse-
ende eller byter betydelse.

 

Götaleden i Göteborg  
vann årets stora 

samhällsbyggarpris.

Juni 

LånGsIkTIG saTsnInG på  
saMhäLLsuTVeckLInG och MILJÖ
Vägverket föreslår i inriktningsdokument 
för den långsiktiga infrastrukturpla-
neringen 2010 – 2019 en satsning på 
åtgärder som underlättar näringslivets 
transporter i hela landet och som främjar 
svensk export. Förslaget till regeringen 
avser att bidra till att bromsa klimat-
förändringen och mildra dess effekter. 
Satsningen handlar om att förbättra 
framkomligheten eller höja bärigheten 
samt att anpassa vägunderhåll och 
vinterdrift på viktiga godsstråk. 

 

FÖRsTa spadTaGeT FÖR noRRa 
Länken
Den 11 maj togs det första spadtaget för 
norra länken av infrastrukturminister åsa 
Torstensson, Stockholms finansborgar-
råd Kristina Axén-Olin och Vägverkets 
generaldirektör Ingemar Skogö. 

Trafikleden mellan norrtull och Värtan 
började planeras redan på 1960-talet. 
norra länken bedöms innebära för-
bättrad miljö och framkomlighet och en 
avsevärt minskad trafikbelastning på 
flera innerstadsgator. 
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Juli 

skaTT på TRaFIkFÖRsäkRInGs-
pReMIeR och TRaFIk- 
FÖRsäkRInGsaVGIFTeR
Från och med den 1 juli införs en skatt 
på trafikförsäkringspremier och trafik-
försäkringsavgifter. Försäkringsbolagen 
ska betala 32 procent i skatt på de 
trafikförsäkringspremier de hanterar. 
Syftet med skatten är att tydligare koppla 
skaderisken till kostnaden för att färdas 
i trafiken och på så sätt styra mot ökad 
trafiksäkerhet. 

sIka FåR uppdRaG aTT ReVIdeRa  
TRanspoRTpoLITIska MåL
Regeringen har gett Statens institut för 
Kommunikationsanalys (SIKA) i uppdrag 
att se över och lämna förslag på revide-
rade transportpolitiska mål. I uppdraget 
ingår att använda nya arbets- och sam-
rådsformer för att nå så bred enighet om 
målen som möjligt. Transportsystemet 
bidrar till Sveriges internationella konkur-
renskraft och ska ses som en helhet där 
trafikslagen samverkar och kompletterar 
varandra. 

 

september 

säkRaRe bussResoR Med  
bLInkande 30-skyLT
Ett flertal personer har skadats vid eller i 
närheten av busshållplatser och många 
gånger är det barn som drabbats. Därför 
har det beslutats om ett försök med 30 
km/tim som högsta tillåtna hastighet för 
fordon som kör förbi eller möter en buss 
som har stannat vid en hållplats för att 
släppa av och på resenärer. när bussen 
har stannat blinkar en skylt med siffran 
30 och får samma betydelse som ett fast 
vägmärke. 

hÖGeRTRaFIken 40 åR
Den 3 september 1967 kl. 05:00 gick 
Sverige över till högertrafik. Resan dit var 
lång och började redan 1718 då Karl XII 
försökte införa högertrafik. 

TyLÖsandseMInaRIeT 
För femtionde året i rad arrangerade Mo-
torförarnas helnykterhetsförbund, MhF, 
Tylösandsseminariet, en konferens om 
trafiksäkerhet. Seminariet hade interna-
tionell prägel och ansågs vara det största 
trafiksäkerhetsseminariet någonsin i Sve-
rige. Det konstaterades bland annat att 
mycket har gjorts inom trafiksäkerheten 
men inte tillräckligt. Man konstaterade 
också att Sverige just nu ligger i topp i 
världen med sitt trafiksäkerhetsarbete 
och har stort ansvar att lära ut vårt kun-
nande till andra länder. Många påpekade 
att ansvaret för trafiksäkerhetsarbetet 
ligger på stat och myndigheter, inte hos 
trafikanterna.
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oktober
 
kLIMaT- och såRbaRheTs- 
uTRednInGen LäMnaR sITT  
sLuTbeTänkande 
Klimat- och sårbarhetsutredningen läm-
nade sitt slutbetänkande till statsrådet 
Andreas Carlgren. En av slutsatserna i 
slutbetänkandet är ökad risk för att vägar 
och broar spolas bort när nederbörden 
ökar dramatiskt. Infrastrukturen kommer 
att behöva mellan tio och tjugo miljarder 
kronor för att bygga bort riskerna. Klimat- 
åtgärder måste börja redan nu och vara 
ett vardagsarbete inom alla sektorer fram 
till nästa sekelskifte. 

e 4 MeLLan uppsaLa och  
Mehedeby Öppnas FÖR TRaFIk
Den 17 oktober invigdes den nya 
motorvägen norr om Uppsala av infra-
strukturminister åsa Torstensson och 
Vägverkets ställföreträdande general-
direktör Lena Erixon. nu är det sam-
manhängande motorväg i nästan 60 
mil på E 4, mellan Värnamo och Gävle. 
Vägbygget startades 2002 och första 
delen Uppsala-Björklinge öppnades för 
trafik 21 december 2006. Den 78 km 
långa E 4 mellan Uppsala och Mehedeby 
är Sveriges längsta motorvägsbygge 
någonsin. 

seMInaRIuM oM MILJÖFRåGoR  
och VäGbeLäGGnInG
Ett 50-tal sakkunniga på miljö, vägbe-
läggningar och vägteknik samlades i 
Borlänge för att diskutera ”val av be-
läggning med hänsyn till miljön”. Valet av 
vägbeläggning och vägutformning har 
stor betydelse när det gäller möjlighe-
terna att nå miljömålen för buller, partiklar 
och koldioxid. 

VackRa VäGaRs pRIs
Vackra vägars pris 2007 tilldelades 
Svinesundsbron i norra Bohuslän och 
Södra länken i Stockholm. Svinesunds-
bron är en väldig symbol för byggnads-
konst i vår samtid. Med stor skicklighet 
och känsla för landskapet och platsen 
har arkitekter och konstruktörer skapat 
ett enastående landmärke. Södra länken 
är ett urbant trafikprojekt med stor kom-
plexitet. Skicklig gestaltning av vägrum-
mets alla delar har skapat en attraktiv 
vägmiljö i såväl tunnlar som öppna delar.

augusti 

GuMMIasFaLT TesTas
Genom att blanda gummi i asfalten kan 
man få längre hållbarhet i beläggningen, 
minska bullret och minska mängden 
partiklar från vägen. Erfarenheterna från 
andra länder är goda och nu testas gum-
miasfalt i Sverige på vägsträckor utanför 
Eksjö, Malmö och Lund.  

TRänGseLskaTT InFÖRs 
För att minska trängseln och förbättra 
miljön införs trängselskatt i Stockholm. 
Intäkterna ska användas till satsningar i 
vägnätet i Stockholmsregionen. I princip 
ska samma regler gälla som vid Stock-
holmsförsöket 2006. 

 

november
 
noLLVIsIonen FåR pRIs
Den spanska tidningen Transporte 
profesional delar ut pris inom transport-
sektorn. I år gick priset inom säkerhets-
kategorin till Vägverket och nollvisionen.

TRanspoRTbRanschen TaR  
MILJÖInITIaTIV
Fler transporter på vägarna leder till 
högre utsläpp av koldioxid och ökad 
klimatpåverkan. Det vill bränsletillverka-
ren Preem, transportföretaget Schenker, 
Volvo Lastvagnar, Vägverket och fors-
kare från Chalmers och Göteborgs uni-
versitet ändra på. Vid ett miniseminarium 
under ledning av miljöminister Andreas 
Carlgren presenterades rapporten kallad 
Klimatneutrala godstransporter på väg, 
som innehåller en rad åtgärder för att 
minska klimatpåverkan. Man vill halvera 
utsläppen fram till 2020. 

sTaRkT sTÖd FÖR TRaFIksäkeR-
heTskaMeRoR
Majoritet av trafikanterna tycker att de 
åtgärder som görs för trafiksäkerheten är 
bra. Det finns starkt stöd för de åtgärder 
som Vägverket, Polisen, kommuner, bil-
industrin och många andra arbetar med. 
Kvinnor är generellt mer positiva än män 
och äldre mer positiva än yngre. Detta 
framgår av den årliga undersökning som 
görs av SCB på uppdrag av Vägverket. 

 

december
 
sVeRIGe FåR eTT nyTT kÖRkoRT
1 december infördes ett nytt, säkrare 
körkort som ska kunna svara upp mot 
kommande EU-standard. Kortet har nya 
säkerhetsdetaljer som har utvecklats i 
samarbete med Statens kriminaltekniska 
laboratorium. 

InTeRnaTIoneLL TeMaVecka  
FÖR Ökad TRaFIknykTeRheT
Den 10 – 16 december genomförde  
polisen i hela Europa en gemensam 
satsning mot alkohol och droger i tra-
fiken. Flera andra aktörer deltog med 
olika aktiviteter under veckan. Statistiken 
visar att andelen trafikdödade förare som 
varit alkoholpåverkade har ökat under 
senaste åren och att unga förare är 
överrepresenterade i dödsolyckor med 
berusade förare. 
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