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GeNerALdIreKTöreNs KOmmeNTAr
samarbete som ger resultat

Läs mer om Vägverkets verksamhet i

Trafik ska skapa livskvalitet, men trafik är också 
en spegling av samhället.  När ekonomin växer, växer 
trafiken. När ekonomin saktar ner, bromsas trafikök-
ningen. Med facit för året så gäller att 2008 i en del 
avseenden har varit ett bra år, med en mätbar minsk-
ning av antalet trafikdödade, minskade utsläpp av 
koldioxid, men också med en svag trafikutveckling. Ett 
systematiskt förbättringsarbete hos samtliga aktörer 
inom sektorn pågår. Såväl lastbilar och personbilar 
som bussar blir säkrare. Motorerna blir alltmer energi- 
effektiva och rena. Nu ser vi resultatet: De åtgärder 

som vidtas för miljö och trafiksäkerhet ger 
effekt och får ett tydligare positivt 

genomslag när trafiken inte ökar. 
Att hantera den växande trafiken 

i de tättbefolkade delarna i landet 
har underlättats av lågkonjunk-
turens effekter. Däremot har det 
blivit svårare att erbjuda god 
tillgänglighet utanför de tättbe-

folkade områdena på grund av 
bland annat svagare ekonomi 
hos trafikhuvudmän och 
trafikanter.

Våra indikatorer tyder på 
att ambitionen samhälls-

ekonomisk effektivitet delvis har uppnåtts. De infra-
strukturåtgärder som genomförts visar på samhälls-
ekonomisk lönsamhet. Trängselskatter bidrar till att 
trafiken har blivit mer effektiv, men kvaliteten i väg-
transportsystemet är svårare att upprätthålla. I den 
andra dimensionen, långsiktig hållbarhet, finns några 
positiva tendenser. Att lämna fossila drivmedel är inte 
längre en utopi, utan en rimlig långsiktig framtida 
utveckling. Minskningen av dödstalen bidrar också till 
den långsiktiga hållbarheten.

De förbättringar av vägtransportsystemet som vi 
kan mäta under år 2008 är i huvudsak resultatet av ett 
öppet och förtroendefullt samarbete mellan olika ak-
törer inom sektorn. Kollektivtrafikens anpassning till 
funktionshindrades förutsättningar, liksom den för-
bättrade tillgängligheten för barn, vilar på samarbete 
mellan många olika aktörer. Det positiva samspelet 
mellan fordon, förare och infrastruktur som har resul-
terat i lägre utsläpp och säkrare trafik hade inte heller 
kunnat realiseras utan ett förtroendefullt samarbete 
mellan sektorns olika aktörer. Exempel på praktiska 
samarbetsprojekt under året är Klimatneutrala trans-
porter och Skogskvalitet. 

Årets tema är  Trängsel i storstad. Trängsel är en 
global plåga. Oavsett goda ambitioner och stora sats-
ningar tenderar trafiken i världens storstäder att öka 
snabbare än kapaciteten i systemen. I vår omvärld 
finns mer eller mindre framgångsrika exempel på 
förbättringsåtgärder. I Stockholm och Göteborg är 
situationen besvärande, även om året som gick visar 
på förbättringar. De infrastrukturåtgärder som pla-
neras kommer dock inte att vara på plats före åren 
2017 – 2020. Effektivare utnyttjande av den kapacitet 
som finns och bättre organisation av transportsyste-

met är möjliga åtgärder. Informationsteknik som un-
derlättar samspelet mellan förare, fordon, trafikant 

och infrastruktur kan vara en framgångsfaktor.
Framgångsreceptet år 2008 har varit samar-

bete och samspel. Låt oss utveckla detta de kom-
mande åren, så att visionen om ett samhälls-

ekonomiskt effektivt och långsiktigt 
hållbart transportsystem blir ett 
realistiskt mål. 

 Ingemar Skogö
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MåL MåLuppFyLLeLse

säker trafik 

Delmål 

En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten ska vara att ingen dödas eller allvarligt     Delvis uppnått 

skadas till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets utformning och  

funktion ska anpassas till de krav som följer av detta. 

Miljö 

Delmål  

En god miljö där vägtransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att     Delvis uppnått 

miljökvalitetsmålen uppnås.

Etappmål 1  

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

Etappmål 2  

Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken som överstiger de riktvärden som     Ej uppnått 

riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska 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 bullerutsatta människorna.

 Etappmål 3  

Senast 2010 ska alla stora vattentäkter (mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller som betjänar     Ej uppnått 

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. 

Regional utveckling 

Delmål  

En regional utveckling, där vägtransportsystemets utformning och funktion ska bidra till att uppnå     Delvis uppnått 

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     Delvis uppnått 

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

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

BedöMnInG aV åReTs ResuLTaT

Måluppfyllelsen graderas i tre nivåer och markeras enligt följande: 

  Målet har uppnåtts.   Delar av målet har uppnåtts.   Målet har inte uppnåtts.

MåL MåLuppFyLLeLse

det övergripande målet för transportpolitiken 

Transportpolitiken ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar    Delvis uppnått 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Tillgänglighet

Delmål 

Ett tillgängligt transportsystem, där vägtransportsystemet utformas så att medborgarnas och     Delvis uppnått 

näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. 

Etappmål 1 

Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden     Ej uppnått 

ska successivt förbättras. 

Etappmål 2 

Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätortsområden ska öka.    Delvis uppnått

Etappmål 3  

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

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

Etappmål 4  

Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet ska öka.    Uppnått

Etappmål 5 

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala kortväga resandet ska öka.    Uppnått

Transportkvalitet 

Delmål 

En hög transportkvalitet, där vägtransportsystemets utformning och funktion medger en hög     Delvis uppnått 

transportkvalitet för medborgarna och näringslivet.

Etappmål 1 

Kvaliteten i det svenska vägtransportsystemet ska successivt förbättras.    Delvis uppnått

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 
2008 i sektorsrapporten redovisa och kommentera 
måluppfyllelsen mot det övergripande transportpo-
litiska målet, de sex transportpolitiska delmålen och  

de långsiktiga etappmålen till dessa. Resultatet för 
2008 redovisas under varje delmål och etappmål. Mål 
som enbart gäller Vägverkets verksamhet under 2008 
återrapporteras i myndighetens årsredovisning. Åter-
rapporteringens struktur och innehåll har utarbetats  
i samråd med SIKA. 

Enligt vår bedömning har det övergripande målet för 
transportpolitiken delvis uppnåtts. Av de 15 transport-
politiska delmålen och etappmålen har tre uppnåtts, 
åtta har delvis uppnåtts och fyra har inte uppnåtts. 

1. Förordning 2007:960.

ResultatanalyseR
Vägverkets rapportering omfattar utvecklingen i väg- 
transportsystemet samt utfall och analyser av målupp- 
fyllelse. I sektorsrapporten används en modell där ut-
fallet 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 mätin-
strument. Möjligheten att göra målanalyser varierar 
mellan målen men vår ambition är att kontinuerligt 
utveckla målanalyserna och metoder för dessa.

Resultatredovisning Resultatredovisning
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det övergripande målet  
för transportpolitiken

Transportpolitiken ska 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 både ett krav på sam- 
hällsekonomisk effektivitet och ett krav på en långsik-
tigt hållbar transportförsörjning. Målet gäller medbor-
garna och näringslivet i hela landet och kraven på håll-
barhet förutsätter hänsyn till kommande generationer. 

Samhällsekonomisk effektivitet

Tre mått:

(1)

(2)

(3) 

Nettonuvärdeskvot för 
väginvesteringar större än 
100 miljoner kronor och för 
objekt som öppnats för trafik 
år 2008

Internaliseringsgrad externa 
marginalkostnader 

Återställningsnivå 

Långsiktigt hållbar

Två mått:

(1)

(2)

 

Delar av målet har nåtts  

Delar av målet har nåtts   

Samlad bedömning

Måtten för samhällsekonomisk 
effektivitet ~   

Utfall för de sex transport-
politiska delmålen:

- Tillgänglighet 

- Transportkvalitet 

- Trafiksäkerhet 

- Miljö 

- Regional utveckling 

- Jämställdhet 

Delar av målet har nåtts  

[Fig. 11]  MeTod FöR BedöMnInG aV deT öVeRGRIpande MåLeT

[Fig. 12]  VIkTIGa saMhäLLsekonoMIska BeGRepp

samhällsekonomisk 
Något som kallas samhällsekonomiskt berör ekonomiska förhållanden i samhället som helhet, till skillnad från företagsekonomiskt, privatekonomiskt eller 
statsfinansiellt som rör enstaka företag, individer respektive statens finanser.

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

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

samhällsekonomisk bedömning
En samhällsekonomisk kalkyl som komplet-
terats med 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 kompen-
sera förlusterna för dem som förlorar på den, så att en nettoförbättring ändå uppstår. Det demokra-
tiska beslutssystemet måste också anse att den nya välfärdsfördelningen är acceptabel. Samhälls-
ekonomisk effektivitet i transportsektorn förutsätter att kostnaden för investeringar motsvaras av 
individernas betalningsvilja och att endast de transporter utförs som täcker sina marginalkostnader.

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.

samhällsekonomisk kalkyl
Beräkning av en åtgärds samhällsekonomiska 
kostnad och nytta. Alla effekter presenteras 
dels kvantitativt, dels värderade. Beräkningen 
sammanfattas dessutom ofta i en nettonuvär-
deskvot (NNK) eller nyttokostnadskvot (NK).

HuR väl HaR tRanspoRtpolitikens  
intentioneR uppfyllts? 

  Delar av målet har uppnåtts.

Måluppfyllelsen är bedömd genom en sammanvägd be-
dömning av dels utfallet för tre valda effektivitetsmått, 
dels en sammanvägning av effektivitetsmåtten med ut-
fallet för de olika transportpolitiska delmålen. [Fig. 11]

Redovisningen av utfallet  
mot det öveRgRipande målet 
Det övergripande transportpolitiska målet innehåller 
flera dimensioner. Därför måste förslag på åtgärder  
i transportsystemet analyseras utifrån målets alla 
dimensioner för att åtgärderna ska bidra till att målet 
kan nås. Underlaget för beslut om åtgärder bör där-
för innehålla analyser av den samhällsekonomiska 
effektiviteten, långsiktig hållbarhet, effekter över tid 
och påverkan på fördelning samt en analys mot del-
målen. Vi har valt att speciellt belysa den samhälls-
ekonomiska dimensionen och dimensionen långsiktig 
hållbarhet i redovisningen av utfallet mot det över-
gripande målet. [Fig. 12]

den samhällsekonomiska dimensionen 
I en samhällsekonomisk kalkyl inkluderas samtliga ef-
fekter som kan identifieras, kvantifieras och värderas i 
monetära termer. De effekter som vanligen ingår i kal-
kyler för väginvesteringar är för närvarande tidsvinster, 
olycksrisker, luftemissioner, koldioxidutsläpp, fordons-
kostnader, drift och underhåll samt skattefinansierings-
kostnader. Alla relevanta effekter kan inte kvantifieras 
och värderas men bör åskådliggöras på annat sätt. Det 
finns inga teoretiska hinder  mot att utveckla de sam-
hällsekonomiska kalkylerna så att de innefattar begrep-
pet långsiktig hållbarhet i betydligt större utsträckning 
än i dag, däremot finns praktiska hinder. [Fig. 13] 

En metod har tagits fram för att beskriva olika effek-
ter av en föreslagen åtgärd inom vägtransportsystemet 
på ett samlat och strukturerat sätt. Metoden benämns 
”Samlad effektbedömning” och beskriver såväl pris-
satta som icke-prissatta effekter och fördelningseffek-
ter. Det ingår också en bedömning av måluppfyllelse 
mot de transportpolitiska målen. Denna metod har 

Resultatredovisning – Det övergripande målet för transportpolitiken Resultatredovisning – Det övergripande målet för transportpolitiken

- Regionala effekter

- Vattenskydd

- Intrång - T
uris

m

- Rekreation

Värderade
effekter

Övriga
beräkningsbara

Svårkvantifierade
effekter

effekter

- Trängsel

- Buller

[Fig. 13]  saMhäLLsekonoMIska eFFekTeR
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under 2008 använts för de samhällsekonomiska nytto-
kostnadskalkylerna i åtgärdsplaneringen. [Fig. 14]

Under 2008 har vi även infört en metod för att be-
skriva konsekvenserna av investeringar i cykelvägnä-
tet. Metoden  tillämpas i åtgärdsplaneringen av trans-
portsystemet. I metoden ingår bedömning av både 
trafikekonomiska effekter och hälsoeffekter av cykling.

nnk = 
 nytta – åtgärdskostnad

  åtgärdskostnad

[Fig. 15]  neTTonuVäRdeskVoT, nnk

[Fig.17] uppFöLJnInG aV kosTnadeR saMT RedoVIsnInG aV kaLkyLeRad saMhäLLsnyTTa FöR VäGoBJekT soM öppnaTs FöR  
TRaFIk åR 2005 (pRIsnIVå 2005)

Vägnummer sträcka Total kostnad mnkr nettonuvärdeskvot

      Beräknad 2005 uppföljd 2008

E4 Rotebro – Upplands Väsby* 602 - -

E4 Skellefteå – Kåge 194 -0,1 -0,1

E6 Torp – Håby, delen Kallsås – Småröd* 134 - -

Rv 26 Brandshult – Hyltebruk 208 1,1 1,1

Rv 26 Borgunda – Skövde 580 1,3 1,3

Rv 27 Kråkered – Aplared 252 1,3 2,0

Rv 50 Ludvika – Borlänge 57 0,8 1,3

Rv 50 Ornäs – Tallen 210 0,7 0,9

Rv 50 Tallen – Gruvan (Falun)* 233 - -

Lv 275 Tranebergsbron* 684 - -

Rv 87 Döda Fallet – Bispgården 183 -1,0 -0,9

Lv 249 Förbi Frövi 77 1,1 1,0

Lv 250 Köping – Kolsva, etapp 2 86 -0,2 -0,2

Lv 723 Skärhamn – Kålleskär 68 0,7 0,7

Totalt summa 3 568 - -

Beräkningsbara summa 1 915 0,74 0,87
 
* Dessa objekt är ej beräknade med Vägverkets gängse metod för beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet.

[Fig.16] uppFöLJnInG aV kosTnadeR och kaLkyLeRad saM-
häLLsnyTTa FöR oBJekT Med en InVesTeRInGskosT-
nad på öVeR 100 MILJoneR kRonoR soM öppnaTs FöR 
TRaFIk undeR 2008 (pRIsnIVå 2008)

Typ av objekt Väg och slutlig kostnad nnk * 
 sträcka mnkr

Motorväg E6 Torp – Håby 1 767 0,5

 E6 Värmlandsbro – Hogdal 580 0,1

 E18 Kronoparken – Skattkärr 251 0,9

 E18 Lekhyttan – Adolfsberg 789 0,5

 E18 Västjädra – Västerås 145 0,9

Motorväg/Mötesfri väg Lv 265 Norrortsleden i Stockholm 3 135 0,5

Mötesfri väg E18 Hån – Töcksfors 118 0,2

 Rv 70 Förbi Sala 375 0,2

Ej mötesfri väg Lv 117 Tjärby – Skogaby 99** 2,6

 Lv 117 Daggarp – Tjärby 33** 1,8 
 (mötesseparerad)

Totalt summa 7 292 -

Beräkningsbara summa 7 292 0,50

 * NNK = nettonuvärdeskvot (kalkylerad samhällsnytta). Baserad på slutlig kostnad.
 ** Beräkningen är uppdelad på två samhällsekonomiska kalkyler med totalkostnad 132 mnkr.

Internaliseringsgrad för externa marginalkostnader 
Internaliseringsgrad avser den andel av trafikens mar-
ginalkostnader för externa effekter som täcks genom 
skatter eller avgifter som varierar med körd sträcka 
(marginalkostnad). 

För att trafikeringen ska kunna sägas vara samhälls-
ekonomiskt effektiv bör trafikanterna betala de externa 
marginalkostnaderna fullt ut, det vill säga internalise-
ringsgraden bör vara 100 procent.

 
InTeRnaLIseRInGsGRad
Kvantifiering av hur stor del av de totala externa kostnaderna 
som är internaliserade. De externa effekterna internaliseras  
helt (internaliseringsgrad 100 procent) 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. Det finns då 
ingen skillnad mellan samhällets kostnad och den kostnad 
trafikanten betalar (extern effekt) och trafikeringen kan sägas 
vara samhällsekonomiskt effektiv.

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) har 
beräknat internaliseringsgraden för vägtrafik för år 
2006 (PM 2007:1).  Beräkningarna gäller i vilken grad 
skatten på fordonsbränsle (energiskatt) räcker till för 
att täcka (internalisera) de externa marginalkostnader 
som orsakas av slitage och deformation, olyckor, buller 
och luftemissioner. Några nya beräkningar av interna-
liseringsgraden har inte gjorts för 2008. I nedanstående 
tabell redovisas därför internaliseringsgraden för år 
2006 jämfört med 2004. I tabellen tar vi varken upp kol-
dioxidskatten, marginalkostnader för klimatgaser eller 
trängseleffekter i form av restidsosäkerhet och försening. 

Utfallen mot samhällsekonomisk effektivitet kan ses som 
indikator på måluppfyllelsen för den långsiktiga ekono-
miska hållbarheten. De transportpolitiska delmålen är 
långsiktiga mål för transportsektorn. I sektorsredovis-
ningen redovisar vi utfallet för dessa på kort sikt, det vill 
säga förändringen mellan förra året och i år. Vi kan se 
den årliga mätningen av delmålens utfall som en indika-
tion på åt vilket håll utvecklingen går. Tillsammans kan 
utfallen mot de långsiktiga transportpolitiska delmålen 
ses som indikatorer för möjligheterna att uppnå den 
långsiktiga hållbarheten när det gäller social, ekologisk 
och kulturell hållbarhet.

måluppfyllelse föR samHällsekonomisk  
effektivitet

  Delar av målet har uppnåtts.

Den samhällsekonomiska effektiviteten bedöms ha 
ökat genom lönsamma investeringar. Internalise-
ringsgraden kan antas ha ökat något jämfört med 
beräkningen för 2006 på grund av införandet av träng-
selskatt i Stockholm år 2007 samt höjda bränsleskat-
ter under 2008. Återställningsnivån för underhållet 
bedömts ha ökat något under året. Sammanvägt visar 
indikatorerna att målet om samhällsekonomisk effek-
tivitet delvis har uppnåtts.

Nettonuvärdeskvot
För att en åtgärd ska vara samhällsekonomiskt lönsam 
enligt en nyttokostnadskalkyl ska den ha en nettonu-
värdeskvot som överstiger noll. Att genomföra projekt 
som är samhällsekonomiskt lönsamma leder till ökad 
effektivitet. [Fig. 15]

Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten blir 0,5 och 
bedömningen är därmed att de stora projekten i ge-
nomsnitt är samhällsekonomiskt lönsamma.

Under 2008 har även en uppföljning gjorts av de 14 
stora objekt som öppnades för trafik år 2005. Här jämförs 
nyttan i efterkalkylen med nyttan i den ursprungliga 
kalkylen. Den beräknade genomsnittliga NNK för dessa 
objekt är positiv och uppgår till 0,87, vilket är högre än 
den tidigare beräknade NNK på 0,74. Detta beror bland 
annat på att effektsambanden till viss del har ändrats 
under perioden och att den verkliga trafikutvecklingen 
kan skilja sig från den som användes i beräkningen 2005.

[Fig.14]  saMLad eFFekTBedöMnInG

prissatta effekter

samhällsekonomisk bedömning

ej prissatta effekter
samhällsekonomisk
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dimensionen långsiktig hållbarhet
Begreppet ”ett långsiktigt hållbart transportsystem” 
innefattar aspekterna rättvisa och jämlikhet, välfärd, 
sysselsättning, regional utveckling, miljö och hälsa. 
I begreppet finns alltså ett tidsperspektiv på hållbar 
utveckling och om rättvisa mellan och inom generatio-
nerna. Detta beaktar vi inte fullt ut i dagens samhälls-
ekonomiska nyttokostnadskalkyl. 

Det behöver inte finnas någon konflikt mellan sam-
hällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet. 
Men i den praktiska hanteringen har vi inte identifie-
rat alla väsentliga krav för långsiktig hållbarhet och 
inte heller konkretiserat dem på ett sådant sätt att de 
kan beaktas fullt ut i dagens kalkyler.

HuR mäteR vi utfall föR det  
öveRgRipande målet?
I dag mäter vi utfallet mot det övergripande målet med 
både måtten för samhällsekonomisk effektivitet och 
måtten för långsiktig hållbarhet. De olika effektivitets-
måtten för det övergripande målet och delmålen, utgör 
tillsammans  indikatorer på om samhällets åtgärder le-
der till att det övergripande målet kan uppnås eller inte. 
Mätningen belyser olika delar men är inte fullständig. 

Den samhällsekonomiska effektiviteten avser det kort-
siktiga perspektivet och mäts med tre mått:

nettonuvärdeskvot för väginvesteringar större än • 
100 miljoner kronor och för objekt som öppnats för 
trafik år 2008
internaliseringsgrad för externa marginalkostnader• 
återställningsnivå.• 

Med dessa tre mått vill vi visa den samhällsekonomiska 
effektiviteten i de åtgärder vi genomfört under året.

Långsiktig hållbarhet avser att visa det långsiktiga 
perspektivet och mäts med två mått: 

måtten för samhällsekonomisk effektivitet • 
utfall för de sex transportpolitiska delmålen.• 

Beräkningen av nettonuvärdeskvoten baseras på ut-
fallet i efterkalkyler för väginvesteringar. Skillnaden 
mellan efterkalkylerna och de ursprungliga kalkylerna 
är att i efterkalkylerna ingår den slutliga investerings-
kostnaden. Den samhällsekonomiska lönsamheten har 
beräknats dels för objekt med en kostnad på över 100 
miljoner kronor som öppnades för trafik under år 2008, 
dels för stora objekt som öppnades för trafik år 2005. 
[Fig. 16 – 17]

Under år 2008 öppnades nio objekt med en kostnad 
på över 100 miljoner kronor för trafik. Tillsammans står 
dessa objekt för en investeringsvolym på 7 292 miljoner 
kronor. Investeringskostnaderna har nerlagts under ett 
antal år och kan alltså inte enbart hänföras till 2008. 
Den totala lönsamheten har beräknats genom att en 
genomsnittlig nettonuvärdeskvot har tagits fram.  

Resultatredovisning – Det övergripande målet för transportpolitiken Resultatredovisning – Det övergripande målet för transportpolitiken
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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 vägtransportsystemet, det vill säga uppdraget att 
tillgodose medborgarnas och näringslivets transport-
behov. Delmålet innebär att en grundläggande trans-
portförsörjning ska finnas och att den ska klara alla de 
transportbehov som måste tillgodoses i ett väl fung-
erande samhälle. Vägtransportsystemet kan dock inte 
ensamt skapa tillgänglighet till alla viktiga funktioner. 
Delmålet ligger nära delmålen om regional utveckling 
och transportkvalitet. Dessa tre delmål kompletterar 
varandra.

måluppfyllelse

  Delar av målet har uppnåtts. 
 

Vägverket mäter tillgängligheten genom en samlad 
bedömning av måluppfyllelsen för de fem etappmålen. 
[Fig. 19] Vår mätning ger inte heltäckande information 
men det pågår ständig utveckling för att ta fram nya 
mått och metoder. 

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 såväl reskedjor med 
olika färdsätt inom vägtransportsystemet som kom-
binationsresor med andra trafikslag som spårbunden 
trafik, flyg och sjöfart. Att ett transportsystem medger 
god tillgänglighet innebär att resor och transporter 
kan genomföras till önskade destinationer med små 
uppoffringar i form av bland annat restid och trans-
portkostnad, samt att detta kan ske med god trygghet 
och komfort.

olika sätt att mäta tillgängligHet
Det finns flera sätt att mäta tillgänglighet. Det vanligaste 
är att mäta vilka uppoffringar i tid eller kostnader som 
är förenade med transporter. Ett mått för förändrad till-
gänglighet är antal personer som fått förändrad restid 
med bil till viktiga målpunkter. En annan typ av mått är 
medelhastigheter på vissa transportlänkar. Ytterligare 
ett mått som används för att mäta tillgängligheten är 
antal eller andel personer som enligt statistiska under-
sökningar bedömer att de har goda eller mindre goda 
möjligheter att genomföra resor.

Proposition om funktionsmål för tillgänglighet
I proposition om nya transportpolitiska mål föreslår 
regeringen följande funktionsmål för tillgänglighet: 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.” 
 

För att uppfylla detta funktionsmål finns ett antal 
preciseringar och för godstransporter gäller att ”Kva-
liteten för näringslivets transporter förbättras och 
stärker den internationella konkurrenskraften” och att 
”Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner 
samt mellan Sverige och andra länder”.

I propositionen anges också att indikatorer för åter-
rapportering av måluppfyllelse kommer att behöva 
utvecklas, särskilt inom tillgänglighetsområdet.  

[Fig.19] MåLuppFyLLeLse FöR de FeM eTappMåLen

Tillgängligheten för medborgare och närings-   Ej uppnått 
liv inom regioner samt mellan regioner och  
omvärlden ska successivt förbättras.

Tillgängligheten inom storstadsområden    Delvis uppnått 
och mellan tätortsområden ska öka.

Andelen personer med funktionshinder som    Uppnått 
kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive  
kollektivtrafik, ska öka. Senast 2010 bör  
kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer  
med funktionshinder.

Andelen barn och unga som på egen hand    Uppnått 
kan utnyttja vägtransportsystemet ska öka.

Andelen gående, cyklister och bussresenärer    Uppnått 
av det totala kortväga resandet ska öka.

[Fig.18] InTeRnaLIseRInGsGRad, skaTT/MaRGInaLkosTnad 
2005/2006 åRs pRIseR, pRocenT 

 (Värden inom parentes är beräknad internaliseringsgrad år 2004) 

Typ av fordon energiskatt energiskatt 
 landsbygd 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)
 
Bearbetning av tabell 10 i SIKA PM 2007:1 Vägtrafikens externa effekter 2006.
Här avses marginalkostnader för slitage och deformation, olyckor, buller och luftemis-
sioner. Summan av dessa marginalkostnader har satts i förhållande till vilken energiskatt 
som betalas i genomsnitt. Tabellen tar inte upp koldioxidskatten eller marginalkostnader 
för klimatgaser eller trängseleffekter i form av restidsosäkerhet och försening. Högre tal är 
större internaliseringsgrad. 100 = full internalisering.

Man kan dock anta att internaliseringsgraden har 
ökat jämfört med beräkningen för 2006 på grund av 
införandet av trängselskatt i Stockholm år 2007 samt 
höjda bränsleskatter under 2008. Från och med den 
1 januari 2008 höjdes energiskatten på diesel miljö-
klass 1 och 2, utöver den årliga indexuppräkningen 
(proposition 2007/08:11). En högre energiskatt innebär 
en högre grad av internalisering (under förutsättning att 
marginalkostnaden är densamma) eftersom internalise-
ringsgraden beräknas som skatt dividerat med marginal-
kostnad. [Fig. 18]

Återställningsnivå
En funktionell och samhällsekonomiskt effektiv nivå 
på vägnätets standard uppnås då det inte förekommer 
någon systematisk eftersläpning i underhållet. Återställ-
ningsnivån mäts genom att vi bedömer om eftersläp-
ningen i underhållet har ökat eller minskat under året. 
Målet är uppnått när vi bedömer att det inte finns någon 
systematisk eftersläpning i underhållet. Eftersläpningen 
av underhållet bedöms ha ökat något under 2008.

måluppfyllelse föR långsiktig HållbaRHet

  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 transportpo-
litiska delmålen. Utfallet för de mått vi använder för 
samhällsekonomisk effektivitet redovisas ovan under 
måluppfyllelse för samhällsekonomisk effektivitet. 

Utfallen för de olika vägtransportpolitiska måtten re-
dovisas nedan omvandlat till graden av måluppfyllelse: 

Tillgänglighet   Delvis uppnått
Transportkvalitet   Delvis uppnått
Trafiksäkerhet   Delvis uppnått
Miljö   Delvis uppnått
Regional utveckling   Delvis uppnått
Jämställdhet   Delvis uppnått

En detaljerad beskrivning av utfallet finns under res-
pektive delmål.

Det finns inte tillräcklig information för att göra en 
fullständig redovisning av tillståndet, när det gäller 
långsiktig hållbarhet. Dagens starka beroende av fos-
sila drivmedel och den klimatpåverkan dessa åstad-
kommer bidrar inte till långsiktig hållbarhet, vare sig 
ekologiskt, socialt eller ekonomiskt. Vi väljer ändå att 
använda oss av de tre effektivitetsmåtten och redovisa 
utfallet för dessa och delmålen som indikatorer på 
vägtransportsystemets långsiktiga hållbarhet. Det gör 
vi i avvaktan på att ytterligare mått ska utvecklas och 
kunna användas för mätningar.

Som en del i arbetet mot långsiktig hållbarhet har vi 
kompletterat Vägverkets årsredovisning med en sär-
skild hållbarhetsredovisning. 

Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem
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Regeringens intention är att myndigheterna inom trans-
portområdet ska utveckla sådana med en trafikslags-
övergripande ansats, efter samråd bland annat med 
myndigheter inom näringspolitiken samt i dialog med 
aktörer i transportsektorn och på den regionala nivån. 

Vägverket har påbörjat indikatorutveckling och 
planerar att under 2009 utveckla mätningar för ”Res-
tider och restidsvariation för gods i storstad” samt 
”Tillgänglighet till målpunkter för varu- och service-
transporter i större tätorter”.

eTappMåL 1 – TILLGänGLIGheT InoM ReGIoneR 
saMT MeLLan ReGIoneR och oMVäRLden 
Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner 
samt mellan regioner och omvärlden ska 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

  Målet har inte uppnåtts.

Utfallet har bedömts genom jämförelse mellan föränd-
ringar i restid enligt analyser och fastställda gräns-
värden. Sammanfattningsvis har både tillgängligheten 
i glesbygd och tillgängligheten mellan regioner och 
omvärld försämrats. Netto har omkring 390 000 perso-
ner fått ökade restider.

åtgäRdeR som HaR bidRagit till Resultatet
Nya hastighetsgränser har införts på stora delar av 
vägnätet genom ändrad skyltning. I de fall hastigheten 
har ändrats utan att några fysiska åtgärder har gjorts 
är den vanligaste förändringen att hastigheten sänkts, 

vilket har medfört restidsförlängning och sämre till-
gänglighet.

Förändringarna av tillgängligheten i glesbygd beror 
till stor del på förändringar av hastighetsgränser 
samt förändringar av bärigheten på vägar. De flesta 
bärighetsåtgärderna under året har genomförts i norra 
Sverige. Syftet har mestadels varit att öka bärigheten 
från bärighetsklass 2 till 1. Detta ökar tillgängligheten 
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. Höjda 
hastighetsgränser införs på en del vägar i samband 
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 på-
taglig inverkan på restiderna eftersom de ofta omfat-
tar långa vägavsnitt och påverkar många resenärer 
och transportörer. Dessa vägar betjänar också stora 
geografiska områden. Ett antal ombyggda vägar har 
öppnats för trafik under 2008. I samband med detta 
har tillgängligheten på dessa förbättrats genom kor-
tare väglängd och högre tillåtna hastigheter.

mätning av tillgängligHet ocH  
föRändRingaR 
Vi 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 så-
väl på förändringar i transportsystemet som på sam-
hällets geografiska struktur. För de år som analyseras 
i denna rapport antar vi att lokalisering av boende 
och arbetsplatser är oförändrade. På detta sätt kan vi isolerat analysera hur tillgängligheten har förändrats 

beroende på enbart förändringar i vägtransportsys-
temet. 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 
fem åren.

Förändrad restid mellan glesbygd och centralort 
Beräkningen gäller personer som har mer än en halv-
timmes restid från sin bostadsort till centralorten 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 ingen fått minskad restid 
till närmsta centralort medan omkring 73 000 personer 
har fått ökad restid. Det innebär att tillgängligheten 
har försämrats. Utvecklingen under femårsperioden 
2004 – 2008 visar på en försämring, som dock helt har 

inträffat under det sista året. Omkring 27 000 personer 
har fått förbättrad tillgänglighet och 94 000 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 
fått restiden förändrad under året med mer än en 
halv minut. Resultatet är att 507 000 invånare har fått 
minskad restid till närmsta regionala centrum och 
511 000 personer har fått ökad restid. Det innebär en 
försämring av tillgängligheten, men en försämring 
som ligger inom intervallet för att vara delvis godkänt. 
Försämringen har uppkommit under de två sista må-
naderna i mätperioden, september och oktober 2008,  
se kartor med restider på sid 14.

VIkTIGa BeGRepp soM anVänds I denna RedoVIsnInG

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 sam-
hällsservice (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 landförbin-
delse (Glesbygdsverket).

IndeLnInG aV sVeRIGe  
eFTeR ReGIoneR 
enligt Glesbygdsverkets  
definition 2007

 Skogslänens inland
 Skogslänen övrigt
 Storstadsregionerna
 Övriga Sverige
 Kommungräns
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Utvecklingen under femårsperioden 2004 – 2008 visar 
på en förbättring. Omkring 1 837 000 personer har fått 
förbättrad tillgänglighet och 661 000 personer har fått 
försämrad tillgänglighet. [Fig. 20 – 22]

Analyser av tillgänglighet med markbunden  
kollektivtrafik och med bil
I rapporten ”Tillgänglighetsbeskrivningar för bil- och 
kollektivtrafik i Västerbottens- och Norrbottens län” 
ges en översikt för tillgänglighet med bil och mark- 
bunden kollektivtrafik i Norrbotten och Västerbotten. 
Dessa län är Europas mest utpräglade glesbygd. Rap-
porten har initierats av Vägverket med Banverket 
som medfinansiär. En databas från Samtrafiken, som 
omfattas av framför allt länstrafik och tågtrafik, har 
använts för att beskriva restider för kollektivtrafiken. 
Tillgängligheten till olika målpunkter har beräknats 
med utgångspunkt från var människor bor. I diagram 
och kartmaterial illustreras ett antal tillgänglighets-
situationer för boende i de båda länen.

De mest perifera områdena i dessa län har upp mot 
fyra timmars restid till målpunkter som är koncentre-
rade till länens centralorter, exempelvis sjukhus. Det 
är få som bor i dessa områden, men det är flera som 
befinner sig på dessa platser för arbete eller fritids-
utövning. Om vi tar sjukhus som exempel, bor cirka  
90 procent av befolkningen inom en timmes restid  
med bil till sitt närmaste sjukhus. 
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[Fig.24] TILLGänGLIGheT TILL JäRnVäGssTaTIon Med BIL 
Figuren visar tillgänglighet till järnvägstation med bil. Definitionen av ”järnvägs-
station” i denna figur är något generös och omfattar även platser med bussan-
slutning till stambanan i de större städerna.
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[Fig.23] skILLnad I ResTId TILL ReGIoncenTRuM
 Differens mellan bil-, och kollektivtrafiktillgänglighet till regioncentrum. 

Figuren visar skillnader i tillgänglighet mellan de båda färdsätten bil och kollektiv-
trafik i Västerbotten och Norrbotten. Av analysen kan utläsas att utbudet av kol-
lektivtrafik längs kuststäderna har stor betydelse för stora delar av befolkningen.

Tid i minuter
 +1 – 15
 +16 – 30
 +31 – 45
 +46 – 60
 +61 – 90
 +91 – 120
 +121 – 180
 +181 – 240
  > 240

[Fig.20] TILLGänGLIGheT TILL ReGIonaLT cenTRuM
 Differens mellan 2008-11-01 och 2007-11-01 med bil. 

Områden som fått ändrad restid i minuter till närmaste regionalt centrum. 
Förändringar under hela året.
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[Fig.21] TILLGänGLIGheT TILL ReGIonaLT cenTRuM
 Differens mellan 2008-09-01 och 2007-11-01 med bil. 

Områden som har fått ändrad restid i minuter till närmaste regionalt centrum. 
Förändringar under de första tio månaderna av året.
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[Fig.22] TILLGänGLIGheT TILL ReGIonaLT cenTRuM
 Differens mellan 2008-11-01 och 2008-09-01 med bil. 

Områden som har fått ändrad restid i minuter till närmaste regionalt centrum. 
Förändringar under de sista två månaderna av året.
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Tillgängligheten med kollektivtrafik är betydligt sämre 
än den med bil. Bäst är tillgängligheten med kollektiv-
trafik längs kusten och i stråken in mot de större stä-
derna. Tillgänglighet till arbetsplatser varierar kraf-
tigt inom området, från området längs kusten med en 
stor och relativt varierad arbetsmarknad till inlandets 
små kommuner. 

I Västerbottens inland är befolkningen utspridd 
medan befolkningen i Norrbottens inland är mer kon-
centrerad till några punkter. Det ger vissa skillnader 
med tanke på  tillgänglighet. [Fig. 23 – 24]

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 cent-
rum motiveras av att resor till storstäder är mindre 
frekventa, i de fall de inte samtidigt är regionala cent-
rum. För vissa områden i landet är storstäderna även 
närmaste regionala centrum. Resultatet av hastighets-
översynen är att omkring 306 000 invånare fått mins-
kad restid till närmaste nationella centrum medan 
622 000 fått ökad restid. Det innebär en försämring 
av tillgängligheten såväl för detta mått som vid en 
sammanvägning med måttet förändrad restid mellan 
bostadsort och regionalt centrum. Försämringen har 

uppkommit under de två sista månader när vi  
har mätt, september och oktober 2008, se kartor 
med restid nedan. Under den senaste femårsperio-
den 2004 – 2008 har det dock blivit en förbättring, då 
omkring 1 556 000 har fått förbättrad tillgänglighet 
medan 932 000 har fått försämrad tillgänglighet.

planeRade åtgäRdeR med anledning  
av utfallet
I Norrbottens och Västerbottens län sätts mitträcken 
upp för att förbättra tillgängligheten. På sträckorna 
Storuman – Tärnaby och Kiruna – Rautas genomförs si-
doområdesåtgärder  som ska göra det möjligt att höja 
hastighetsgränsen. Detta ska kompensera för sänk-
ningar när det nya hastighetssystemet införts. I övriga 
delen av norra Sverige, vilken är den del som fått för-
sämrad tillgänglighet under 2008, byggs mitträcken på 
sträckorna Säter – Avesta och norr om Örnsköldsvik.

JämställdHetspeRspektiv
Det som direkt har betydelse för både jämställdhets-
målet och tillgängligheten är vinterdriften och till-
gängligheten på busshållplatser och gång- och cykel-
banor. 

I Skåne har Vägverket i ett pendlingsstråkprojekt 
prioriterat sträckor som kan bidra till att stärka och 
utveckla kvinnornas lokala arbetsmarknadsregioner 
som är geografiskt mindre, före de som vidgar män-

Tid i minuter
 - 20 – - 2
 - 2 – - 1
 -1 – - 0,5
 - 0,5 – 0,5
 0,5 – 1
 1 – 2
 2 – 20

Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem

Tid i minuter 
•		 Stationer	med	persontrafik	(järnväg)

 Upptagningsområde för station (järnväg)
 +1 – 15
 +16 – 30
 +31 – 45
 +46 – 60
 +61 – 90
 +91 – 120
 +121 – 180
 +181 – 240
  > 240
 data saknas
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nens geografiskt större arbetsmarknadsregioner. Vi 
planerar i de delar av vägtransportsystemet som ligger 
nära regionala centrum i första hand, innan åtgärder 
längre ut i vägsystemet vidtas.

Vägverket har studerat hur den släckta vägbelys-
ningen i Hedenäset, Övertorneå kommun, har påverkat 
invånarnas lokala livsvillkor i fråga om socialt liv, 
trygghet, rörelsemönster och trafikbeteende och om det 
finns skillnader för män och kvinnor. Studien visar att 
båda könen hämmades i ungefär lika stor utsträckning, 
men att kvinnor upplevde en större otrygghet än män.

I ett pendlarprojekt i Halmstad har Vägverket ge-
nomfört en jämställdhetsanalys. Den visar att de åt-
gärder man planerar att genomföra för att förbättra 
pendling i några fall gynnar kvinnor och män olika. En 
cykelväg till exempel är tilltalande för många kvin-
nor för att det blir säkrare och enklare att cykla. Fler 
av männen välkomnar istället cykelvägens tillkomst 
eftersom den tar bort de oskyddade trafikanterna från 
vägen och därigenom minskar risker för olyckor. En 
slutsats av detta kan vara att man då som bilist kan 
köra fortare och på det sättet få högre tillgänglighet. 
[Fig. 25 – 27]

eTappMåL 2 – TILLGänGLIGheT InoM sToRsTads-
oMRåden och MeLLan TäToRTsoMRåden
Tillgängligheten inom storstadsområden och mellan tätorts-
områden ska öka.

 
Med tillgänglighet inom storstadsområden avses 
tillgängligheten inom storstadsområdena Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Med tillgänglighet mellan tät-
ortsområden avses ändrade restider mellan valda 
knutpunkter i det nationella vägnätet.

måluppfyllelse

  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.

!

!

!

[Fig.25] TILLGänGLIGheT TILL sToRsTad
 Differens mellan 2008-11-01 och 2007-11-01 med bil. 

Områden som fått ändrad restid i minuter till närmaste nationellt centrum. 
Förändringar under hela året.
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[Fig.26] TILLGänGLIGheT TILL sToRsTad
 Differens mellan 2008-09-01 och 2007-11-01 med bil. 

Områden som fått ändrad restid i minuter till närmaste nationellt centrum. 
Förändringar under de första tio månaderna av året.

inteRnationell utblick
Det är svårt att hitta jämförbara mått internationellt. 
Vid en förfrågan till samtliga medlemmar i CEDR1 
uppgav flera länder att de varken mäter eller följer upp 
tillgänglighet på något specifikt sätt. Även definitioner 
och mätmetoder skiljer sig mycket mellan olika länder, 
vilket medför att jämförbarheten blir liten. Följande 
uppgifter från några länder kan dock ge en bild av läget.

Vejdirektoratet i Danmark bedömer tillgängligheten 
i form av hur trafikanterna uppfattar den. Vägförvalt-
ningen i Finland bedömer tillgängligheten i form  
av ”smidigt och tryggt vägnät”, medan man i Norge 
inte mäter tillgängligheten mellan eller inom orter.  
I Schweiz genomförs resvaneundersökningar där det 
framkommit att medborgarna reser längre sträckor 
på vägnätet än tidigare, samtidigt tar resandet kor-
tare tid.2 I England bedöms tillgänglighet bland annat 
genom att man mäter restiden för de långsammaste 
resorna på det strategiska vägnätet. Deras mätningar 
visar att restiden för de långsammaste resorna har 
ökat med över fyra procent från 2005 till 2008.3  
Ungern har från och med 2008 bedömt tillgänglighe-
ten genom mätningar av total restidsminskning på 
viktiga vägar. Landet kommer att försöka lösa de pro-
blem som finns med bristande tillgänglighet genom 
kraftiga utbyggnader av vägnätet.4 I Litauen är en 
viktig indikator på tillgängligheten längden väg som 
blir asfalterad årligen.5 På Irland värderas alltid in-
frastrukturprojekt utifrån en rad olika förutbestämda 
kriterier. Ett av dessa kriterier är så kallad geografisk 
integration. Detta kriterium värdesätter förbättrat 
transportsystem till Nordirland samt till Europa och 
resten av världen.6

!

!

!

[Fig.27] TILLGänGLIGheT TILL sToRsTad
 Differens mellan 2008-11-01 och 2008-09-01 med bil. 

Områden som fått ändrad restid i minuter till närmaste nationellt centrum. 
Förändringar under de sista två månaderna under året.

Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem

Tid i minuter
 - 25 – - 3
 - 3 – - 1
  - 1 – - 0,5
 - 0,5 – 0,5
 0,5 – 1
 1 – 3
 3 – 25

Tid i minuter
 - 25 – - 3
 - 3 – - 1
  - 1 – - 0,5
 - 0,5 – 0,5
 0,5 – 1
 1 – 3
 3 – 25

Tid i minuter
 - 25 – - 3
 - 3 – - 1
  - 1 – - 0,5
 - 0,5 – 0,5
 0,5 – 1
 1 – 3
 3 – 25



18 19

[Fig.28] VaRIaTIoneR I ReshasTIGheTeR på uTVaLda sTRäckoR MeLLan MånadeR och åR I GöTeBoRG,  
MedeLhasTIGheT kM/TIM 
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[Fig.30] VaRIaTIoneR I ReshasTIGheTen på uTVaLda sTRäckoR undeR peRIoden JanuaRI – noVeMBeR 2008 I MaLMö, 
MedeLhasTIGheT kM/TIM 
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[Fig.29] VaRIaTIoneR I ReshasTIGheTeR på uTVaLda sTRäckoR MeLLan MånadeR och åR I sTockhoLM,  
MedeLhasTIGheT kM/TIM 
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Tillgänglighet inom storstäder
 I Stockholm har medelrestid och medelhastigheten 
mätts på tre pendlingssträckor under högtrafik. Sträck-
ornas längd är totalt cirka fyra mil. Totalt sett har has-
tigheten på dessa sträckor ökat och restiderna därmed 
minskat. I Göteborg har medelhastigheten mätts på 
nio viktiga vägsträckor, totalt cirka 33 mil. Totalt sett 
har hastigheten på dessa sträckor ökat och restiderna 
därmed minskat. I Malmö påbörjades mätningar av 
medelhastigheten först i januari 2008. Mätningar gjor-
des på fem viktiga vägsträckor med totalt cirka sex mil. 
Trots att tidigare mätningar saknas är vår bedömning 
för Malmö att restiderna har ökat under 2008. Samman-
taget för alla tre storstäderna har tillgängligheten inom 
storstäder förbättrats under året.

Tillgänglighet mellan tätortsområden 
Under 2008 har tillgängligheten mellan tätortsområ-
den försämrats. Försämringarna beror till stor del på 
att det nya hastighetssystemet har inneburit att fler 
vägsträckor på det nationella vägnätet har fått sänkta 
hastigheter än som har fått höjda hastighet. Av de 
vägar som omskyltades hösten 2008 fick 91 mil höjda 
hastigheter och 240 mil sänkta hastigheter. 

en sammanvägd totalbedömning 
En sammanvägd totalbedömning är att målet om ökad 
tillgänglighet inom storstadsområdena och mellan 
tätortsområdena är delvis uppfyllt. Minskad trängsel 
har gjort att tillgängligheten i storstäderna har ökat 
medan tillgängligheten mellan tätortsområden har 
försämrats.

HastigHetsföRändRingaR inom  
stoRstadsomRåden 
Tillgängligheten inom storstadsområden har beräk-
nats genom att bilarnas hastighet har  mätts på 
utvalda sträckor. Hastigheten har sedan jämförts 
mellan åren. Lägre hastighet innebär ökad trängsel 
och därmed försämrad tillgänglighet. Trängseln i stor-
stadsområdena är besvärande för både medborgare 
och näringsliv. Främst gäller det den tid på dygnet då 
människor reser till sina arbeten. Vi mäter trängselns 
inverkan på tillgängligheten i Stockholm och Göteborg 
månadsvis. Vi beräknar då också ett hastighetsindex. 
Medelhastigheterna mäts under högtrafik på ett flertal 
viktiga huvudleder. Dessa mätningar ger också indika-
tioner på hur väl trafiken flyter på anslutande sidoga-
tor och det finmaskiga gatusystemet.

Reshastigheterna på utpekade pendlingssträckor i 
Göteborg och Stockholm har mätts och räknats om till 
restid per kilometer under högtrafik för 2007 och 2008. 
År 2007 började Vägverket använda ny metodik och nya 
datakällor. Dessa förändringar innebär att utfallet för 
2007 och 2008 inte är helt jämförbara med tidigare år.

Under 2008 har konjunkturen mattats tydligt under 
hösten,vilket påverkar trafikmängden. Totalt för hela 
landet pekar det mot en minskning på en procent jäm-
fört med 2007. 

Den minskade trafiken och en större vägutbyggnad 
(Norrortsleden) samt några trimningsåtgärder på väg 
E4 förklarar den mindre trängseln i Stockholm. I Göte-
borg har det pågått arbeten på vägnätet som påverkar 
trafikens framkomlighet och ruttval. Reparationsar-
beten under våren och sommaren på Älvsborgsbron 
liksom arbeten med Partihallslänken påverkar sanno-
likt medelhastigheterna. Trimningsåtgärder vid bland 
annat Älvsborgsbron gav dock högre medelhastighet 
under hösten. Lägre sysselsättning kan också ha bör-
jat märkas under hösten.

I Malmö har reshastigheten minskat under 2008 
enligt data från januari till oktober 2008. En del av 
denna minskning kan förklaras med att Malmö stad 
efter sommaren har påbörjat en del ombyggnader på 
infartslederna, bland annat busskörfält. Det har också 
varit en generell trafikökningen på infarter som kan 
skattas till tre procent. Några åtgärder på det statliga 
vägnätet som skulle påverka hastigheten har inte 
genomförts. I Malmö planerar man att under 2009 
förbättra de digitala vägvisningsskyltarna. Detta ger 
bättre möjligheter att styra trafiken vilket kommer att 
bidra till minskad trängsel. 

Sammantaget har hastigheterna ökat i Stockholm 
och Göteborg i rusningstid. För Malmö bedöms hastig- 
heten ha minskat, enligt de mätningar som finns att 
tillgå. [Fig. 28 – 30]

RestidsföRändRingaR mellan tätoRts- 
omRåden
Förändringar av tillgängligheten mellan tätortsom-
råden beror på såväl förändrade hastighetsgränser 
som ombyggnad av vägnätet. Höjda hastighetsgränser 
införs i samband med att en större väg byggs om till 
motorväg eller mötesfri väg. Under året har ett nytt 
hastighetssystem införts. Detta har inneburit såväl 
höjda som sänkta hastigheter, och därmed både för-
bättrad och försämrad tillgänglighet. 

Under 2008 har vi fått både restidsförkortningar 
och restidsförlängningar på olika sträckningar, vilket 
beskrivs i avsnittet om tillgänglighet till regionala 
centrum och storstäder. Beskrivningen kompletteras 
här med en särskild analys av restiderna på det natio-
nella vägnätet, som binder samman landets tätortsom-
råden. Restiderna gäller resor med bil och har beräk-
nats som tiden för ett antal typresor.

Tillgängligheten mellan tätortsområden har för-
sämrats under året. Totalt har restiderna för typ-
resorna minskat med 39 minuter medan restidsök-
ningarna var 108 minuter. Sammantaget har restiden 
därmed ökat med cirka 69 minuter. 

Restiderna har ökat avsevärt mellan ett antal orter 
längs det nationella vägnätet. Restiderna har bland 
annat ökat med drygt tre minuter mellan Gävle och 
Sundsvall, med fyra minuter mellan Sundsvall och 
Umeå samt med nästan åtta minuter mellan Sundsvall 
och Östersund. Dessa försämringar påverkar många 
resenärer. 

Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem Resultatredovisning – Tillgängligt transportsystem

 2006  2007  2008  Lågtrafik

 2008  Lågtrafik
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Under 2008 har ett antal större vägar byggts om medan 
andra vägar har försetts med mitträcke, i vissa fall i 
kombination med ändrade hastighetsgränser. Åtgär-
derna har bidragit till ökad tillgänglighet genom höjda 
hastighetsgränser. Under året har restiderna minskat 
på cirka 100 km av det nationella vägnätet. Ombygg-
nad till fyrfältsväg har lett till att restiderna har mins-
kat med 1,7 miljoner timmar, medan ombyggnad till 
mötesfri väg har minskat restiderna med 0,1 miljoner 
timmar. Tillgängligheten mellan tätortsområden för-
bättrades under åren 2004 – 2007, medan den i stort var 
oförändrad under 2003.

JämställdHetspeRspektiv
I Göteborg har man anlagt ett jämställdhetsperspektiv 
på tillgängligheten till arbetsmarknader genom att 
förbättra tillgängligheten för kortare arbetspendling i 
och runt tätorter. I Stockholm har Norrortsleden öpp-
nats. Den trafikeras redan från start med kollektivtra-
fik, och vägen bedöms därför påverka jämställdheten 
positivt. 

inteRnationell utblick 
Nederländerna har identifierat stora problem med 
tillgängligheten de senaste åren. Under 2008 har man 
därför beslutat att förbättra läget. Inriktningen är att 
minska restiderna från dörr till dörr, minska trafik-
stockningarna samt öka förutsägbarheten i resandet, 
det vill säga andelen resor som kommer i tid. Målsätt-
ningen är att fram till 2020 komma ner till 1992 års 
nivå för respektive mått.1

På Irland arbetar man med ökad tillgänglighet för 
särskilt utsatta områden i urbana miljöer. Arbetet 
drivs inom ramen för ett projekt vid namn RAPID 2, och 
bedöms hittills ha varit ganska positiv.

beredande arbetsutskott. Totalt sett har mötestillfäl-
lena blivit fler än tidigare år. Ambitionen är att vi ska 
få mer kraft och en tydligare inriktning i arbetet med 
tillgänlighet samt att ta ett helhetsgrepp för tillgäng-
lighet för alla i kollektivtrafiken på väg och järnväg. 

måluppfyllelse

  Målet har uppnåtts.

Funktionshindrades möjligheter att resa i transport-
systemet har mätts årligen från 2002 till 2005. Mätning-
arna har relativt konstant visat att cirka 85 procent av 
alla personer med funktionshinder kan resa, 70 procent 
utan besvär och 15 procent med visst besvär. Under 
2006 – 2008 har inga generella mätningar genomförts. 

Målbedömningen ger inte en heltäckande bild av 
funktionshindrades möjligheter till resor men den 
visar att det har gjorts flertal åtgärder för att öka till-
gängligheteten till kollektivtrafiken. I brist på tillgång 
till uppgifter avseende andra aktörers åtgärder gör vi 
bedömningen utifrån våra egna insatser under 2008.  
Måluppfyllelse bedöms utifrån andelen utpekade 
busshållplatser som är åtgärdade för personer med 
funktionshinder på statligt nationella och statligt re-
gionala vägar. I det nationellt prioriterade nätet har  
52 procent av busshållplatserna åtgärdats. På det stat-
ligt regionala vägnätet är motsvarande andel 26 procent. 

tillgängligHet till tRanspoRtsystemet
Vägverket har under året särskilt inriktat åtgärderna 
på att öka tillgängligheten vid busshållplatser. 

Åtgärderna vid busshållplatser har utförts mot en 
fastställd kvalitetsnivå. Vi har även börjat ta fram 
parametrar för att kunna bedöma om ett utpekat kol-
lektivtrafikstråk inom det prioriterade nätet ska anses 
användbart för personer med funktionshinder.
Regeringen har under året följt upp den nationella 
handlingsplanen för handikappolitiken genom den 
årliga återrapporteringen till Handisam, myndigheten 
för handikappolitisk samordning. Handisam samordnar 
och stödjer sektorsmyndigheternas arbete och återrap-
porterar vidare till regeringen. Myndigheterna svarar 
på en årlig enkät om tillståndet. Årets Handisamrapport4 
visar att framsteg gjorts under året men att det fort-
farande finns en hel del brister att arbeta vidare med, 
såsom utbildning om tillgänglighetskrav, möjligheter 
att kommunicera med myndigheter och anpassning av 
lokaler. 

Vägverket lämnar statsbidrag till anpassning av 
kollektivtrafikanläggningar för funktionshindrade. 
Under året har vi betalt ut drygt 46 miljoner kronor. 
Åtgärderna har bland annat gällt gång och cykelvägar, 
busshållplatser, handikappliftar, hissar, fordon, termi-
naler och informations- och betalsystem. 

Tillsammans med andra aktörer har vi gjort kvali-
tetsmätningar av anropsstyrd trafik samt mätningar 
av andel tillgängliga bussar. Branschföreningen 
Svensk Kollektivtrafik mäter regelbundet beställ-

ningar, bemötande och intryck av resor med anrops-
styrd trafik. Mätningen av färdtjänst 2008 visar att  
91 (92) procent av de tillfrågade är nöjda.

Mätning av tillgänglighet för funktionshindrade i 
bussar visar att andelen låggolvsbussar är 60 (58) pro-
cent, 56 (51) procent av bussarna har ramp eller lift,  
71 (65) procent har rullstolsplats, automatiska håll-
platsutrop finns i 53 (51) procent och inre informa-
tionsskyltar i 59 (57) procent av bussarna. Det betyder 
att tillgängligheten genomgående har förbättrats se-
dan föregående år.

Sammanfattningsvis bedömer vi att en större andel 
personer med funktionsnedsättning kan nyttja väg-
transportsystemet jämfört med föregående år. De 
genomförda åtgärderna under året innebär att vi 
bedömer att målet är uppfyllt. Vägverkets mål är att 
100 procent av utpekade kollektivtrafikstråk längs det 
nationella vägnätet ska vara åtgärdade 2010, detta kan 
sannolikt uppnås. 

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 ansvarsområ-
den till exempel färdtjänst och bilstöd som direkt är 
avsedda för personer med funktionsnedsättningar. Av 
de personer som har färdtjänst är dubbelt så många 
kvinnor (67 procent) som män (33 procent) och av de 
personer som har beviljats bilstöd är 56 procent män 
och 44 procent kvinnor. Fler kvinnor än män får även 
i år avslag på sin begäran, men skillnaden är något 
mindre.

eTappMåL 4 – TILLGänGLIGheT FöR BaRn
Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja  
vägtransportsystemet ska öka.

Bakgrunden till målet är att undersökningar visar att 
barns rörelsefrihet har minskat under de senaste de-
cennierna.5 Målet syftar till att öka barns möjlighet till 
att självständigt förflytta sig, främst att själva ta sig 
till och från skolan.

eTappMåL 3 – TILLGänGLIGheT  
FöR FunkTIonshIndRade
Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja väg-
transportsystemet, inklusive kollektivtrafik, ska öka. Senast 
2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med 
funktionshinder.

Under året har vi arbetat utifrån den nationella hand-
lingsplanen för handikappolitikens genomförande. 
Åtgärder för bättre tillgänglighet har främst skett i 
fysiska miljöer som hållplatser och offentliga lokaler 
samt på Vägverkets webbplats. Regeringen har under 
året aviserat krafttag för att öka tillgängligheten för 
personer med funktionsnedsättning och vill påskynda 
arbetet på olika sätt fram mot målet för 2010.

Handlingsplanen revideras utifrån den statliga 
förordningen3 om en tillgänglig statsförvaltning, och 
blir klar i början av 2009. Den kommer då att visa inom 
vilka områden det fortfarande finns brister. Den ska 
också innehålla en tidsplan för genomförandet av de 
tillgänglighetsskapande åtgärderna. 

Vägverket och Banverket har bildat ett gemensamt 
tillgänglighetsråd för att förbättra samråd, informa-
tionsutbyte och dialog med handikapprörelsen och 
organisationer inom sektorn. Vi har också  infört ett 

1. Veerkenwaterstaat, Nederländerna Policy Framework for utilisation 
– A pillar for better accessibilty 2008.

2. National Roads Authority Project Appraisal Guidelines Appendix 21, 
2008, http://www.nra.ie/Publications/ProjectAppraisal/.

3. Förordning 2001:526 om statliga myndigheters ansvar för genom-
förande av handikappolitiken.

4. 2008 års uppföljning av statsförvaltningens tillgänglighetsarbete 
enligt förordning SFS 2001:526.

5. Spolander 1981 och Intermetra 2006.
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sammanfattningsvis bedömer vi att en 
större andel personer med funktions- 
nedsättning kan nyttja vägtransport- 
systemet jämfört med föregående år.
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måluppfyllelse

  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. Dels har föräldrar fått ange om de bedömer att 
deras barn har fått säkrare skolväg, dels har vi beräk-
nat hur många barn som på egen hand med god säker-
het kan ta sig till närmaste skola. Vi mäter även antal 
trafiksäkerhetsåtgärder för barn.

fleRa baRn kan känna sig säkRaRe på vägen
För många barn har situationen förbättrats genom de 
över 140 (över 400 år 2007) trafiksäkerhetsåtgärder 
som har genomförts på det statliga vägnätet. Åtgär-
derna berör mer än 4 000 barn, vilket är samma antal 
som för år 2007.

I Stockholm har barns möjlighet att på egen hand ta 
sig till och från skolan inventerats i Kungsholmen, Lilla 
Essingen och Bredäng. Analyser från inventeringen 
kommer att färdigställas våren 2009. Tidigare har säker 
och tillgänglig skolväg inventerats i elva tätorter. Ana-
lyser från en sammanställning för sju av dessa visar att 
omkring 22 procent av barnen i åldrarna 7 – 12 år har en 
säker och tillgänglig gångväg till skolan.

Vägverket har finansierat en enkätundersökning 
riktad till 6 – 15 åringar för att fördjupa kunskapen om 
barns situation i trafiken. I enkäten skulle barnen redo-
visa vilka resor de gör under en dag. Enkäten besvara-
des av nästan 4 200 barn. Utfallet visar att var barnen 
bor har betydelse för resvanorna och om trafikmiljön 
upplevs som trygg. Undersökningen visar också att en 
betydligt större andel barn, 49 procent, skjutsas med bil 
till fritidsaktiviteter jämfört med till skolan, 23 procent.

åtgäRdeR som HaR bidRagit till  
måluppfyllelsen
Situationen har förbättrats under året genom de drygt 
140 trafiksäkerhetsåtgärder som har vidtagits på det 
statliga vägnätet. Bland annat har det byggts gång- 
och cykelpassager, farthinder, nya gång- och cykel-

vägar, handikappanpassade busshållplatser, säkrare 
övergångsställen, refuger vid övergångsställen, stå-
ytor vid busshållplatser och gång- och cykelportar. Vi 
har även infört hastighetsbegränsning till 30 km/tim 
vid några skolor. 

Barnkonsekvensanalyser
Barnkonsekvensanalyser (BKA) har genomförts i nio 
projekt. 

Sju analyser har gjorts i samband med att genom-
fartsvägar har byggts om för att ge utrymme åt gående 
och cyklister, eller vid utbyggnad av gång- och cykel-
vägar och åtgärder för att binda samman ett befintligt 
gång- och cykelvägnät. 

En barnkonsekvensanalys gäller byggande av en ny 
trafikplats med anslutningsvägar till E4, konsekvenser 
av en indragen busslinje, anläggning av en gång- och 
cykelväg, planering av ett nytt bostadsområde samt 
kartläggning av skolskjutshållplatser.

En barnkonsekvensanalys har gjorts i ett försök 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. 
Enligt analysen är den bästa åtgärden för att förbättra 
barnens säkerhet vid skolskjutsningen att ordna färd-
vägen så att barnen inte behöver korsa vägen när de 
ska till eller från hållplatsen. I de fall man ändå anser 
att barnen måste korsa vägen är den bästa åtgärden 
att bygga om trafikmiljön; i första hand så att fordon 
inte kan passera bussen vid hållplatsen, i andra hand 
så trafikmiljön utgör ett så kallat gångfartsområde. 
Ytterligare åtgärder kan vara att säkerställa att fordo-
nens faktiska hastighet är högst 30 km/tim där gående 
och cyklister blandas med biltrafik. En föreskriven 
30-regel har i försöket visat sig bidra till en hastig-
hetssänkning då bussen finns närvarande. Hastigheten 
sänks dock inte till 30 km/tim.1 

Läs mer om barnperspektivet i verksamheten på 
sidan 58.

JämställdHetspeRspektiv 
Vi har undersökt skillnader i färdsätt mellan pojkar 
och flickor bland barn och unga i åldrarna 6 – 15 år,  
bosatta i tolv slumpmässigt utvalda orter eller  
kommuner i fyra olika storleksklasser. Undersökningen 
visar att det finns skillnader i vilka färdmedel pojkar 
och flickor använder för sina resor. Flickorna får i större 
omfattning än pojkarna skjuts med bil för sina resor 
medan pojkar cyklar i större omfattning än flickor. Det 
finns däremot ingen skillnad när det gäller hur mycket 
flickor och pojkar går och cyklar till och från skolan. En 
annan skillnad är att en större andel av flickorna åker 
på egen hand med buss, tåg och flyg än pojkarna.

eTappMåL 5 – TILLGänGLIGheT FöR koRTVäGa 
Resande
Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det totala 
kortväga resandet ska 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

  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 
fem km eller kortare.

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det 
kortväga resandet har varit relativt konstant under 
en följd av år. Några tecken på större förändringar 
har inte märkts under 2008. Inga mätningar gjordes 
2008, men med tanke på den tidigare trenden är det 
realistiskt att anta att andelen är på ungefär samma 
nivå som 2007. Även om antalet gående, cyklister och 
bussresenärer sammantaget är relativt konstant är det 
rimligt att anta att andelen av det totala resandet har 
ökat i och med att biltrafiken har minskat. [Fig. 31]

vad HaR Hänt undeR 2008? 
Vägverket har fortsatt att arbeta tillsammans med  
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), Ban-
verket och cykelorganisationer utifrån den handlings-
plan för ökad och säker cykling som togs fram under 
2007. Arbetet har bedrivits via Det nationella plane-
ringsrådet för cykelfrågor där även Sveriges kom-
muner och landsting, Boverket, Naturvårdsverket och 
Folkhälsoinstitutet ingår. Rådet har träffats två gånger 
2008 och har bland annat tagit upp hanteringen av cy-
kelvägar i åtgärdsplaneringen och cyklisters tillgäng-
lighet och säkerhet på 2+1-vägar.

[Fig.31] 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, 2007 och 2008.
*  Utfallet 2004 är inte jämförbart med övriga år på grund av metodskillnader.

1.  Vägverket. (2008). Utvärdering av 30-regeln – försök med lagstadgad 
30 km/tim för fordon som passerar en stillastående buss.  
Publikation 2008:127.
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För 4 000 barn har situationen förbättrats 
genom de över 140 trafiksäkerhets- 
åtgärder som genomförts.
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Under året har vi tagit fram en samhällsekonomisk 
beräkningsmetod för cykelåtgärder. I den ingår såväl 
hälso- som trafiksäkerhetsaspekter. Metoden ska an-
vändas som underlag i åtgärdsplaneringen.  

Olika försöksverksamheter har bedrivits, bland an-
nat har Linköping infört två cykelfartsgator på prov.

Tillsammans med Banverket och i bred samverkan 
med kollektivtrafiksektorn har vi tagit fram ett åt-
gärdsinriktat handlingsprogram för kollektivtrafikens 
långsiktiga utveckling, Koll framåt. Arbetet har i sin 
helhet presenterats för regeringen under 2008. Under 
2008 har handlingsprogrammet börjat genomföras. En 
viktig del är arbetet för att fördubbla kollektivtrafik-
resandet till 2020 som Svensk kollektivtrafik, Sveriges 
kommuner och landsting, Taxiförbundet, Bussbran-
schens riksförbund och Branschföreningen Tågope-
ratörerna har påbörjat. Parallellt med detta genomför 
trafikverken statens delar av handlingsprogrammet 
som bland annat innebär att vidta åtgärder inom in-
frastrukturen.

beHov av fleRa åtgäRdeR 
Arbetet fortsätter med att förstärka cykelns roll som 
en naturlig del i planeringen av transporsystemet, 
både regionalt och nationellt. Arbetet med cykelturism 
och cykelturistleder kommer att utvecklas tillsam-
mans med NUTEK. 

Förutom bättre infrastruktur behövs ett bättre ut-
bud samt kundanpassad information och andra tjäns-
ter som gör det enklare och mer tillförlitligt att resa. 
Det krävs också att kollektivtrafiksektorn blir mer 
lyhörd för resenärernas behov och att aktörerna 
gemensamt driver på ett ökat kollektivtrafikresande.

JämställdHetspeRspektiv
De resvaneundersökningar som genomförs visar bland 
annat resandemönster för män och kvinnor. Statistiken 
kan användas som underlag till exempel för att kart-
lägga kortväga resande ur ett jämställdhetsperspektiv, 
men hittills har inga genomgripande jämställdhetsana-
lyser gjorts inom detta område. Det vi kan utläsa hittills 
tyder på att en betydligt större andel av kvinnors resor 
sker till fots eller med cykel än motsvarande för män.

inteRnationell utblick 
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 att  jämföra mellan 
länderna eftersom de bygger på olika statistiska de-
finitioner av en resa. Men mycket grovt kan anges att 
Holland och Danmark har en andel på 20 – 30 procent, 
den grupp där Sverige ingår har en andel på cirka  
10 procent och därefter kommer flera länder i Europa 
med 2 – 5 procent.
 

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 ska successivt 
förbättras. 

Transportkvalitet tolkas som förhållandet mellan tra-
fikantens 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 
vara hög när en färd på en gång- och cykelväg, en 
grusväg eller en belagd väg kan göras rimligt snabbt, 
säkert, komfortabelt och miljövänligt och utan obehag-
liga överraskningar. Det finns stora variationer i upp-
levelsen 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 me-
dier, skyltning av upplåten bärighet med mera. 

måluppfyllelse

deLMåLeT
  Delar av målet har uppnåtts.

Graden av måluppfyllelse bedöms genom en samman-
vägd bedömning av utfallet 2008 i förhållande till 
standarden 2004. Delmålet är uppnått för bärighets-
restriktioner under tjällossning, för jämnhet på be-
lagda vägar i längdled samt vintertillstånd. Det är inte 
uppnått för jämnhet på belagda vägar i tvärled. 

eTappMåLeT
  Delar av målet har uppnåtts.

Måluppfyllelsen bedöms genom en sammanvägning 
av utfallet 2008 i förhållande till utfallet 2007. Bärig-
hetsrestriktionerna under tjällossning har minskat 
kraftigt och uppfyller etappmålet. Jämnhet på belagda 
vägar i längdled uppfyller etappmålet men jämnhet på 
belagda vägar i tvärled uppfyller etappmålet endast 
delvis.  Vintertillstånd uppfyller etappmålet.

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

väsentliga oRsakeR till Resultatet åR 2008
Det finns flera huvudorsaker till att delmålet 2008 om 
ett förbättrat tillstånd inte har uppnåtts fullt ut. 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 att vi inte har fått tillräcklig kompensation 
för prisutvecklingen inom väghållningen. Den tredje är 
att kostnaderna har ökat för nya och förbättrade väg-
anläggningar samt att miljö- och trafiksäkerhetskraven 
har blivit högre. Den avsevärda effektiviseringen har 
inte kunnat kompensera för dessa omständigheter.

Etappmålet för 2008 om ett förbättrat tillstånd jäm-
fört med 2007 har inte heller uppnåtts fullt ut på grund 
av de försvårande omständigheter som nämns ovan, 
trots en fortsatt prioritering av vägarnas jämnhet på 
bekostnad av deras tekniska tillstånd. Uppföljnings-
metoder för tekniska tillstånd är under utveckling. 

Följande allmänna fördyringar mellan 2007 och 2008 
kan identifieras:

 Kostnaderna för väghållningens insatsvaror har • 
stigit med drygt sju procent för drift och underhåll 
(uttryckt som driftindex, men beläggningsindex 
har stigit med över 20 procent och broindex med 
16 procent). 
 Nya och förbättrade väganläggningar (till exempel • 
motorvägen Uppsala – Mehedeby, väginformatik, 

belysning och mitträcken) har inneburit nya kost-
nader på cirka 55 miljoner kronor. 
 Högre miljö- och trafiksäkerhetskrav vid utförande • 
av vägåtgärder har inneburit ökade kostnader med 
cirka 35 miljoner kronor.

Resultatredovisning – Transportkvalitet Resultatredovisning – Transportkvalitet

Trafikanten uppfattar transportkvaliteten 
som hög när upplevelsen av resan är den 
förväntade eller bättre än förväntat.

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 
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successivt. Därför är den tillåtna lasten ofta mycket 
högre än vad vägen ursprungligen byggdes för. [Fig. 32]

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 att bärigheten där är beroende av väder 
och att det är större skillnader mellan vägsträckor. 
Med högre laster och ökande trafikmängd ökar för-
slitningen (nedbrytningen) av såväl broar som vägar. 
Vilken tillåten last som väghållaren beslutar om är 
därför grundat på en ekonomisk avvägning, där under-
hållskostnader och samhällskostnader vägs mot var-
andra. 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 vägtransport-
systemet 2004 – 2015. Standarden utgör en avvägning 
mellan olika transportpolitiska delmål och olika tra-
fikantgruppers behov, det vill säga yttre effektivitet. 
Bland målen finns även bevarande av vägkapital, vilket  
innebär långsiktig ekonomisk hållbarhet och hänsyn 
till framtida trafikanter. 

Planen innehåller vidare kravet att standarden ska 
uppnås till långsiktigt lägsta kostnad för väghållaren, 
det vill säga inre effektivitet (ibland kallad produktivi-
tet). Den inre effektiviteten för drift och underhåll ska 
öka med minst en procent per år. 

I planen anges sex mål för förstärkning av befintliga 
vägar, varav två är tidsatta. Syftet är att förebygga och 
minska bärighetsrestriktionerna på olika typer av vägar.

Långtidsplanen innehåller även följande prioriteringar:
 Drifttillståndet ska hållas på samma nivå som hit-• 
tills, det vill säga uppfylla samma driftstandard i 
samma utsträckning som tidigare. 
 Underhållet av belagda vägar utnyttjas som regu-• 
lator vid kortvarig resursbrist. Det innebär dock 
att jämnheten försämras, i synnerhet på mindre 
och medelstora vägar, och att det ackumulerade 
underhållsbehovet (den så kallade eftersläpningen 
mot underhållsstandarden) ökar. 
 Bärighetsanslaget används till att successivt • 
förstärka de vägar som ligger i riskzonen för bä-
righetsrestriktioner. 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  
objektiva mått på vägens tillstånd som trafikantens 
subjektiva upplevelse av resan. Trafikanternas betyg 
återspeglar deras upplevelser av vägnätets tillstånd i 
relation till deras förväntningar. 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.  

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 trans-
portkvalitet. Sedan 1980-talet har andelen grusvägar 
halverats genom att många grusvägar har blivit be-
lagda. Målet är att alla vägar ska vara belagda om tra-
fiken överstiger 250 fordon per dygn eller 125 fordon 
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 
”uppnått drifttillstånd jämfört med gällande driftstan-
dard”, det vill säga i procent godkända observationer. 
[Fig. 33]

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 under- 
håll. Bidragen till underhåll avser bland annat bärig-
hetshöjande åtgärder på vägar och broar samt trafik-
säkerhetsåtgärder. Under 2005 – 2008 har bidrag be-
talats ut för körskador på grund av stormen Gudrun. 
Utbetalningarna avslutas 2009. Bidrag lämnas även 
till investeringar och färjedrift. 

Projektet ”Enskilda vägar i framtiden” har pågått un-
der året. Målet för detta projekt har varit att dels föreslå 
ändringar i regelverket, dels föreslå ett nytt och effekti-
vare arbetssätt inom Vägverket för bidragsgivningen.

[Fig.33] kRITeRIeR FöR sTaTLIG VInTeRdRIFT

 

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

  > 16 000 1 830 1 2

 8 000 – 15 999 2 3 300 1 3

 2 000 – 7 999  3 11 000 1 4

 500 – 1 999  4 35 000 2 5

  < 500  5 48 000 3 6

[Fig.32] Max TILLåTen BRuTToVIkT, Ton
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Vägverket gör inspektioner av samtliga broar på det 
enskilda statsbidragsvägnätet. Till och med år 2008 
har 86 procent av broarna på detta vägnät genomgått 
huvudinspektion. Bärighetsklassning av broar påbör-
jades under 2007. Under 2008 har bärigheten för 200 
broar på det enskilda vägnätet fastställts. För cirka 
900 broar pågår den bärighetsutredning som behövs 
för att kunna fastställa broarnas bärighet.

Vi inventerar och klassificerar statsbidragsvägar uti-
från skogstransportnäringens krav på framkomlighet. 

Tillsammans med Riksförbundet enskilda vägar och 
Lantmäteriet utbildar vi företrädare för vägorganisa-
tioner i förvaltningsfrågor och driftfrågor. Under 2008 
genomfördes 29 kurstillfällen med 1688 kursdeltagare 
varav 182 kvinnor. 

 
vilken kvalitet HaR våRa vägaR?  
statliga vägar  
Sammanfattningsvis bedömer vi att jämnheten i 
längdled har successivt förbättrats sedan 2004 på alla 
vägar. Som helhet är dock jämnheten oförändrad jäm-
fört med 2007, eftersom den har försämrats något på  
vägar med större trafikmängd än 2 000 fordon per dygn 
(ÅDT 1) i andra län än skogslänen. Jämnheten i tvärled 
har successivt försämrats sedan 2004 och även jämfört 

med 2007. [Fig. 34 – 35] Skillnaden mellan skogslänen 
och resten av landet har nästan försvunnit. Andelen 
vägar som inte upplåts för högsta bärighetsklass har 
minskat med cirka 16 procent sedan 2005. Omfatt-
ningen av bärighetsrestriktioner under tjällossning 
har minskat till en fjärdedel sedan 2005. 

Längden vägar som inte upplåts för högsta bärighets-
klassen har minskat med 108 km under 2008. Den uppgår 
nu till 5 096 kilometer. Andelen är fortfarande större i 
skogslänen, åtta procent mot tre procent i övriga landet. 

Omfattningen av bärighetsrestriktioner under tjäl-
lossning har tidigare varierat kraftigt från år till år 
beroende på vädret. Sedan 2005 har bärighetsrestrik-
tionerna på det statliga vägnätet reducerats med tre 
fjärdedelar till cirka 139 000 dygnskilometer, varav 
54 000 dygnskilometer på utpekade viktiga närings-
livsvägar. Detta kan tillskrivas främst att vi har blivit 
mer återhållsamma med att använda restriktioner, 
men även tjälsäkring av vägar inom bärighetssats-
ningen har bidragit. Enligt Vägverkets tjälindex har 
förändringar av klimatet bara marginell betydelse för 
den kraftiga förbättringen. Vidare kan nu lätt trafik 
trafikera alla statliga vägar året runt tack vare kraft-
fulla insatser inom bärighetssatsningen sedan 2004. 
[Fig. 36]

Vinterväghållningen följs upp genom stickprov på 
tillståndet. Vi kan dock inte redovisa resultaten från 
uppföljningen av driftstandarden under 2008 eftersom 
de inte har uppfyllt våra krav på tillförlitlighet. Vi har 
därför börjat förändra tillämpningen av uppföljnings-
systemet. Enligt en subjektiv bedömning har väglaget 
fortfarande godkänt driftstandard.

Underhåll allmänt
Trafikanternas betyg gick ned under perioden 1996 – 2000 
och har därefter gått upp något. Betygen har sedan stabi-
liserats på en något lägre nivå än under 1990-talets mitt. 
Inför undersökningen 2007 har Vägverket slagit ihop 
regionala och övriga vägar samt ändrat metoden något 
och därför är resultaten inte direkt jämförbara. Vid vår-
undersökningen 2008 var 53 procent av privatbilisterna 
på nationella vägar nöjda, sammataget på de regionala 
och övriga vägarna tillsammans var 43 procent nöjda.

Kommunala vägar och gator
Sedan i mitten av 1980-talet genomför ett antal kom-
muner kundenkäter vart tredje år om kommunalteknik 
innehållande synpunkter om till exempel gator, parker 
och belysning. En av frågorna handlar om standarden 
(jämnhet, gropar och spår) på gator, vägar och gång- 
och cykelvägar. Drygt 80 kommuner genomförde kund-
enkäter 2007, samordnat av Sveriges kommuner och 
landsting. Andelen kommuninvånare som är mycket 
eller ganska nöjda med standarden på det kommunala 
gatunätet har 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 beläggningsun-

derhåll. Återgången till 1988 års nivå på resurserna för 
beläggningsunderhåll återspeglar alltså inte kommun-
invånarnas uppfattning om tillståndet på gator, vägar 
och gång- och cykelvägar.  

planeRade åtgäRdeR 
De åtgärder som har störst betydelse för kvaliteten i 
det svenska vägtransportsystemet är drift- och under-
hållsåtgärder. Bärighetshöjande åtgärder och dispen-
ser för tjälrestriktioner påverkar också transportkva-
liteten och målresultatet. En mycket viktig del av de 
åtgärder som påverkar målresultatet, om än indirekt, 
är effektiviseringsåtgärderna. Förbättring och nybygg-
nad innebär höjd transportkvalitet lokalt. 

Drift- och underhållsverksamheten effektiviseras 
fortlöpande. Tiden från beslut om en åtgärd för effek-
tivisering till fullt genomslag i verksamheten varierar 
beroende på åtgärdens karaktär. Vissa åtgärder inom 
underhåll får genomslag först efter 10 – 20 år. Den upp-
nådda effektiviseringen är ett resultat av de samlade 
åtgärderna sedan 1990-talets början. Effektiviseringen 
måste också betraktas över ett antal år för att tillfäl-
liga svängningar och osäkerheten i dataunderlaget ska 
elimineras.

Vägverkets skattningar visar att den inre effektivi-
teten inom drift och underhåll under den senaste ti-
den har förbättrats med cirka två procent per år. Vårt 
åtagande i Nationell plan för vägtransportsystemet 
2004 – 2015 var minst en procent per år.  

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.  

[Fig.36] VäGaRnas BäRIGheTskLassnInG (Bk)

Mått 2004 2005 2006 2007 2008

BK1, km 92 050 92 255 92 176 93 216 93 371

Klarar ej BK1, km  6 262 6 045 6 156 5 215 5 096

BK1, andel, % 93,6 93,9 93,7 94,7 94,8

BK1, andel i skogslän, % 90,4 90,8 90,5 92,2 92,3

Nedsatt vid tjällossning, km   14 449 13 888              14 008 7 045  3 200

varav skogslän, km 7 664 7 603 5 193 2 977 2 281

Viktiga näringslivsvägar, km 5 162 4 502 4 162 2 282 1 270

Totalt, tusental dygnskm (inkl. näringslivsvägar) 572 518 453 246 139

varav skogslän 350 333 186 155 96

varav viktiga näringslivsvägar, tusental dygnskm 229 228 141 95 54

Övriga län ÅDT < 2 000

Skogslän  ÅDT < 2 000

[Fig.35]  ANDEL VÄGAR MED IRI > 4

Procent 

0

5

10

15

20

25

2008200720062005200420032002200120001999

Övriga län ÅDT > 2 000
Skogslän  ÅDT > 2 000

[Fig.34]  ANDEL VÄGAR MED SPÅRDJUP > 15 MM 
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tionen genom utökad och effektivare funktions-
upphandling. 
 Drift- och underhållstandarden ska regelbundet • 
anpassas utifrån en förbättrad kunddialog.
 Regionerna ska ha en mer aktiv roll för att identi-• 
fiera effektiviseringspotential och realiserande  
av denna. Erfarenhetsutbytet mellan regionerna 
ska öka.
 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 enligt tidigare 
beslut. Jämställdhetsperspektivet 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 anpassad för alla, oavsett kön. Drift och 
underhåll riktar sig i lika stor utsträckning 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. En analys av Trafikantbetyg visar 
att kvinnor mellan 2003 och 2007 har blivit mer nöjda, 
medan mäns värdering är oförändrad. Därmed har 
skillnaden mellan kvinnor och män utjämnats.

inteRnationell utblick 
Förutsättningarna varierar starkt mellan olika länder. 
Bland annat är det stora skillnader i avgränsningen 
av det statliga vägnätet, kraven på dess tillstånd, väg-
längden per invånare och klimatförutsättningar. När-
mast 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, Tysk-
land och Nordamerika för vägar med samma trafik- 
volym. Vägverkets arbete med drift- och underhålls-
frågor presenteras och diskuteras ofta i internatio-
nella forum som PIARC1, TRB2, ERANET3 och COST4 
och har högt anseende internationellt. 
 

säker trafik

deLMåL FöR TRaFIksäkeRheT
En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten 
ska vara att ingen dödas eller allvarligt skadas till följd av tra-
fikolyckor inom vägtransportsystemet. Vägtransportsystemets 
utformning och funktion ska anpassas till de krav som följer av 
detta.

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 antalet dödade och svårt skadade på 
lång sikt ska minska till noll, dels att utformning och 
funktion ska optimeras så att vägtransportsystemet 
utvecklas till ett säkert system. 

måluppfyllelse

  Delar av målet har uppnåtts.

Måluppfyllelse för delmålet bedöms utifrån hur 
mycket antalet dödade personer har minskat under de 
tre senaste åren. Om antalet dödade har minskat med 
i snitt 25 personer per år anses målet vara uppnått, 
medan det anses delvis uppnått om antalet dödade har 
minskat med färre personer per år. Målet har inte upp-
nåtts om antalet dödade har ökat under de tre senaste 
åren. Då det gäller allvarligt skadade pågår arbete med 
definition och mätmetoder. 

utfall dödade ocH svåRt skadade
Under 2008 beräknas 420 personer ha omkommit i väg-
trafiken. Det innebär en minskning med 51 omkomna 
jämfört med 2007 (471) och i snitt en minskning med 
cirka åtta omkomna under de tre senaste åren.

Under senaste 10-årsperioden har antalet dödade 
på statliga vägar minskat med 65 personer och på 
kommunala vägar med 50 personer. Det innebär en 
minskning av antalet dödade med cirka 15 procent på 
det statliga vägnätet och cirka 30 procent på det kom-
munala vägnätet. [Fig. 37]

Under 2008 beräknas antalet svårt skadade uppgå 
till cirka 3 725. Antalet svårt skadade ökade år 2002 
för att sedan minska 2004 och åter stabiliseras. Infö-
randet av ett nytt rapporteringssystem (STRADA) för 
data om trafikskadade år 2003 är troligen den största 
förklaringen till svängningarna. Antalet svårt skadade 
har sedan minskat något sedan 2007.

Det finns ett betydande bortfall i den officiella väg-
trafikolycksstatistiken för antalet svårt skadade. En-
ligt Socialstyrelsens patientstatistik skadas årligen 
cirka 11 000 så svårt att de blir inlagda på sjukhus. 
Patientskadestatistiken är dock inte tillräckligt detal-

jerad för att kunna utgöra källa till den officiella väg-
trafikolycksstatistiken. [Fig. 38]

Ett arbete pågår för att komplettera polisens uppgif-
ter i STRADA med sjukvårdens. Vid utgången av 2008 
registrerade cirka 70 procent av landets akutsjukhus 
vägtrafikskador i STRADA. När samtliga akutsjukhus 
rapporterar kommer det att medföra en betydande 
kvalitetshöjning av den officiella statistiken. Det blir 
då också möjligt att införa ”medicinsk invaliditet” som 
nytt hälsomått. Termen innebär att en person inte har 
återfått sin tidigare hälsa efter en trafikskada inom 
rimlig tid och därför ska anses som allvarligt skadad 
enligt nollvisionens tankesätt.

analys av utfallet
År 2006 omkom 445 personer, vilket är 25 fler än utfallet 
för 2008. Det innebär en minskning med 51 omkomna 
jämfört med 2007 (471) och i snitt en minskning med 
cirka åtta omkomna under de tre senaste åren. Det  
är långt ifrån den minskningstakt som är fastlagd i 
kriterierna för att delmålet om inga dödade och inga 
allvarligt skadade i vägtrafiken ska anses uppnått.  
Målet anses som delvis uppnått genom att antalet 
dödade minskat.

En rad omvärldsfaktorer påverkar skadeutfallet. Den 
ekonomiska konjunkturen är av stor betydelse för den 
sammanlagda körsträckan och ändrade resmönster 
med färre högriskgrupper i trafiken. Den upp och ned-
gång i ekonomin som varit under 2007 respektive 2008 
har också avspeglats i antalet dödade. Andra faktorer 
som bidrar är lägre genomsnittlig reshastighet, ökad 
andel mötessparerad väg och säkrare bilar. Annat som 

[Fig.37] anTaL dödade I VäGTRaFIken eFTeR VäGhåLLaRe, 1999 – 2008 (exkLusIVe sJukdoM) 
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[Fig.38] anTaL sVåRT skadade I VäGTRaFIken, 1999 – 2008
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Internt vill Vägverket säkerställa stadiga effektivitets-
ökningar på minst 1,5 procent per år genom följande 
åtgärder:

 Helhetssynen ska stärkas i olika avseenden inom • 
ramen för konceptet Road Asset Management som 
handlar om vägkapitalet, dess användning, för-
valtning och utveckling. I synnerhet ska vi skapa 
möjligheter att upptäcka effektiviseringspotential 
genom bättre uppföljning av verksamheten och 
dess effekter och genom effektanalys. 
 Partnerskapet med entreprenörer ska utvidgas  • 
för att stimulera till en ständig utveckling och ut-
nyttjande av deras kompetens. I synnerhet ska  
vi motivera entreprenörer att effektivisera produk-
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har betydelse för utfallet är befolkningens åldersstruk-
tur och könsfördelning, klimatet och indirekta faktorer 
som konsumtionen av alkohol. Exempelvis blir det allt 
fler förare som har haft körkort mer än 10 år, medelål-
dern stiger och andel kvinnor bland förarna ökar. 

Vägverket har de senaste åren tagit fram en prognos-
modell som beskriver omkomna i förhållande till 
trafikmängd, baserad på utvecklingen sedan högertra-
fikomläggningen. I detta tidsperspektiv framkommer 
en trappstegsformad nedåtgående kurva för antalet 
dödade. Antalet har minskat med i medeltal tre procent 
per år, trots att trafikarbetet har ökat konstant, med i 
medeltal 1,5 procent per år (inkluderat i prognosmo-
dellen). Om trafiksäkerheten också fortsättningsvis 
prioriteras i samhällsplaneringen talar allt för att vi 
slutligen kan komma att närma oss målet om noll  
dödade. [Fig. 39]

 
säkeRHetsRelateRade tillstånd ocH  
åtgäRdeR 2008 
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). 

det statliga vägnätet
Under 2008 har vi påbörjat införandet av ett helt nytt 
och mer flexibelt system för hastighetsgränser med  
tio steg. Det innebär att dagens hastighetsgränser 
kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.  
Hastigheten ska successivt anpassas efter hur säker 

vägen är och den grad av våld människokroppen tål. 
Målet är främst att hitta en balans mellan kraven på 
trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet och positiv regio-
nal utveckling. Totalt har hastighetsgränserna sänkts 
på 240 mil väg, samtidigt som 91 mil väg fått högre 
hastighetsgräns.

Utöver ändrade hastighetsgränser har 23 mil mötes-
separerad väg byggts, varav fem mil motorväg. Drygt 
80 mil har försetts med mitträffling. Utöver detta har 
vissa korsningar och sidoområden åtgärdats. 

Vid utgången av 2008 fanns det totalt cirka 400 mil 
väg som säkrats genom mötesseparering. 

Åtgärderna på det statliga vägnätet under 2008 be-
räknas årligen medföra 12 färre dödade. [Fig. 40]

det kommunala vägnätet
Det finns ingen samlad bild över hur stor andel av tra-
fiken som sker på säkra gator och vägar på det kommu-
nala vägnätet eller över hur många kommunala åtgär-
der som genomförts. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) har börjat kartlägga genomförda åtgärder. Vissa 
mått för detta finns med i förslaget om nytt etappmål 
som Vägverket har lämnat till regeringen, bland annat  
andel säkra passager över kommunala gator för oskyd-
dade trafikanter samt andel säkrade korsningar. 

Under den senaste 10-årsperioden har det blivit allt 
tydligare att kommunerna systematiskt har satsat 
på fysiska åtgärder i gatumiljön, vilket i hög grad har 
bidragit till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 

Bältesanvändning
År 2008 använde 95 (96) procent av personbilsförarna 
och 95 (96) procent av passagerarna i framsätet bil-
bälte. Under den senaste tioårsperioden har bältesan-
vändningen ökat med fyra procentenheter bland förare 
och med tre procentenheter bland framsätespassage-
rare. I tätortstrafik var bilbältesanvändningen bland 
förare och framsätespassagerare cirka 90 (89) procent 
hösten 2008. 

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 var 90 (92) 
procent under 2008. Bältesanvändningen bland förare 
i tunga lastbilar har inte mätts i de ordinarie mätning-
arna 2005 – 2006. År 2008 var det cirka 48 (42) procent 
av förarna i tunga lastbilar med släp som använde 

[Fig.40] MöTessepaReRad – och MITTRäFFLad VäG, anTaL MIL (VId åReTs sLuT) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

2+1-väg 3 18 45 68 95 113 130 151 177 195

Motorväg 148 149 151 153 158 160 170 174 181 186

Övrig mötesseparering 20 21 21 22 22 23 24 24 25 20

Mitträffling 0 0 0 0 0 0 25 124 250 334

Totalt 171 188 217 243 275 296 349 473 633 735

bälte. Bältesanvändningen i buss och bland passage-
rare i yrkestrafik har inte kunnat mätas. Försök med 
mätningar ombord på buss indikerar att 10 – 40 procent 
av passagerarna använder bälte. [Fig. 41]

Satsningen för att öka användningen av bilbälte 
har fortsatt i ett samarbete mellan Vägverket, Polisen 
och Nationalförening för trafiksäkerhetens främjande 
(NTF). Polisens övervakning har kompletterats med 
informationsinsatser på nationell, regional och lokal 
nivå. Vi har inriktat arbetet på förargrupper där det 
finns stor förbättringspotential – unga förare och  
yrkesförare – samt på tätortstrafik.

reshastighet
Vägverket har inte gjort några mätningar av nivån på 
hastighetsöverträdelser sedan år 2004. Under 2007 tog 
vi fram ett hastighetsindex som endast speglar föränd-
ringar av hastigheter. Detta hastighetsindex bygger på 
data från 83 fasta räknepunkter från och med 1997, som 
dock inte är representativa för hela vägnätet. 

Enligt hastighetsindex har andelen trafikarbete över 
gällande hastighetsgräns minskat under de senaste 
tre åren. Detta har också medfört att medelhastigheten 
har sjunkit något. [Fig. 42]

Rikspolisstyrelsen och Vägverket samarbetar i pro-
jektet Automatisk trafiksäkerhetskontroll med kamera 
(ATK). Under 2008 har cirka 25 mil väg försetts med 
kameror för automatisk hastighetsövervakning. Det 
beräknas medföra en färre dödad per år. Vid utgången 
av 2008 fanns 270 mil som är övervakade med trafik-
säkerhetskameror. [Fig. 43]

Polisen ska enligt sin nya övervakningsstrategi ge-
nomföra fler hastighetskontroller för att sänka medel-
hastigheten och dessutom dra av mindre från uppmätt 
hastighet vid hastighetskontroller. 

rattfylleri
Vägverkets djupstudier 2007 (senast tillgängliga data) 
visar att 24 procent av de omkomna personbilsförarna 
hade alkohol i blodet över gränsen för rattfylleri  
(0,2 promille), vilket är en procentenhet mer än före-
gående år. Sedan 2003 har dock andelen rattfulla  
minskat något. I absoluta tal omkom 66 rattfulla  
personbilsförare år 2003. Antalet har sedan minskat 
till 48 omkomna rattfulla förare under 2007.

Under 2008 har polisen fortsatt att genomföra ett 
stort antal utandningsprov, 2,5 miljoner. Andelen po-
sitiva prov har fortsatt att minska. Hur stor andel av 
utandningsproven som är positiva beror till stor del 
på var och när polisen genomför sina kontroller. Om 
kontrollen ska genomföras i ett mer brottsförebyg-
gande avseende är det av vikt att ett stort antal trafi-

[Fig.39] pRoGnosModeLL saMT uTFaLL – anTaLeT dödade
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[Fig.43]  VäG soM FöRseTTs Med aTk, anTaL MIL (VId åReTs sLuT) 

  
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ATK 1 1 23 27 59 95 95 190 244 270
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[Fig.45] aLkohoLuTandnInGspRoV 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Totalt, miljoner 1,1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,5 2,5

Andel positiva, % 1,4  1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 0,9 0,8 0,8
 
Källa: Rikspolisstyrelsen (RPS).

[Fig.46] anTaL anMäLda RaTTFyLLeRIBRoTT 

          2004 2005 2006 2007 2008

Rattfylleribrott 22 185 23 225 27 375 29 362 31 032

varav drogfylleribrott 6 597 7 416 9 955 11 240 12 224
 
Källa: Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

kanter ser att Polisen gör kontroller, det vill säga att 
kontrollen genomförs på en plats och vid en tid där det 
passerar mycket fordon. Är avsikten å andra sidan att 
upptäcka fler brott kan en annan plats och tidpunkt för 
en kontroll vara mer lämplig. [Fig. 44]  

Antalet alkoholutandningsprov har mer än fördubb-
lats under senaste 10-årsperioden. Andelen positiva 
prov har minskat med från 1,4 procent 1999 till 0,8 
procent 2008. [Fig. 45]

Antalet anmälda rattfylleribrott 2008 var 31 032  
(29 362). Av dessa var 12 224 (11 240) drograttfylleri-
brott. Antalet rattfylleribrott ger dock ingen bra bild 
över alkohol- och drogproblemet i vägtrafiken, efter-
som utfallet påverkas av hur många kontroller polisen 
gör. Cirka 90 procent av dem som lagförs för rattfylleri 
är män. [Fig. 46]

Vägverket har under 2008 fortsatt att arbeta för att 
företag, kommuner, landsting och övriga statliga myn-
digheter ska införa alkolås eller motsvarande teknik 
i sina fordon. En uppföljning våren 2008 visar att fler 
och fler transportupphandlare ställer krav på alkolås. 
Cirka 45 procent av landets kommuner uppger att de 
bland annat ställer krav på alkolås vid skolskjuts.

[Fig.44]  ANDEL ALKOHOLPÅVERKADE DÖDADE PERSONBILS-
 FÖRARE (ALKOHOL > 0,2 PROMILLE), 1998–2007
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Cykelhjälm
Av cyklisterna var det 28 (27) procent som använde 
cykelhjälm 2008. Genomförda mätningar visar att 
cykelhjälmsanvändningen har ökat med drygt tio pro-
centenheter under senaste 10-årsperioden. Den största 
ökningen har skett under de senaste fem åren. 

Yngre barn som cyklar inom bostadsområden har 
använt cykelhjälm i mycket högre grad sedan lagen 
om cykelhjälm för barn trädde i kraft 2005. Bland barn 
som cyklar till skolan bedöms lagen inte ha haft lika 
stor effekt. Andelen som använder hjälm är signifikant 
högre bland flickor i låg- och mellanstadiet än bland 
pojkar. För högstadiet gäller det motsatta resultatet, 
det vill säga att det är en större andel av pojkarna som 
använder hjälm. 

Äldre kvinnliga cyklister använder hjälm i nästan 
dubbelt så stor utsträckning som äldre manliga cyklis-
ter. Det är också större andel kvinnor än män som har 
hjälm när de cyklar till och från arbetet. [Fig. 47]

Fordon
Cirka 95 procent av alla nya personbilar som säljs i 
Sverige är av modeller som har testats av det euro-
peiska krockprovningsprogrammet Euro NCAP. Mer 
än två tredjedelar av de bilar som såldes 2008 var av 
modeller som fick högsta betyg. Sedan Euro NCAP star-
tade 1996 har medelresultatet förbättrats med drygt 
två enheter på en femgradig skala. Denna förbättring 
av bilarna uppskattas leda till sex färre dödade per år.

Av de bilmodeller som testades 2008 hade 27 av 32 
system för bilbältespåminnare. I Sverige hade 84 pro-
cent av alla nya bilar som såldes system för bältespå-
minnare.

Andelen nya bilar med antisladdsystem (ESC) som 
säljs i Sverige har sedan introduktionen i juli 2003 ökat 
från 15 procent till 98 procent i december 2008. En 
tidigare studie visar att olyckorna i halt väglag mins-

kar med nära 40 procent när bilarna är utrustade med 
antisladdsystem. Totalt beräknas den ökade andelen 
med antisladdsystem under 2008 medföra tre färre 
dödade per år.  

Under 2008 började Euro NCAP utvärdera bilstolars 
skydd mot pisksnärtskada vid påkörning bakifrån. 
Sverige har varit drivande i utvecklingen av dessa prov. 
Resultaten kommer framöver att vara en del i Euro 
NCAP:s utvärdering av bilars säkerhet.

 
beRäknad effekt av genomföRda åtgäRdeR 
undeR 2008
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. På sid 36 redovisas hur de fram-
räknade effekterna i färre dödade under 2008 fördelas 
på de olika tillstånden och åtgärdsområdena. [Fig. 48]

nytt aRbetsätt föR uppfölJning  
av tRafiksäkeRHet
Under 2008 har Vägverket lämnat förslag på ett nytt 
mera målstyrt etappmål 2020 till regeringen. Tanken 
är att arbetet ska bli mer åtgärdsnära. Det arbetet ska 
bygga på årliga uppföljningar av olika tillståndsmått 
där trafiksäkerhetsutvecklingen och måluppfyllelsen 
utvärderas. Syftet är att skapa långsiktighet och syste-
matik i trafiksäkerhetsarbetet.

[Fig.47] CYKELHJÄLMSANVÄNDNING, PROCENT 

Totalt
Vuxna – Cykelstråk
Vuxna – Arbetsplatsresor

Barn – Grundskoleresor

Barn under 10 år
inom bostadsområde  

10

20

30

40

50

60

70

80

200720062005200420032002200120001999 2008

Resultatredovisning – Säker trafik Resultatredovisning – Säker trafik

yngre barn som cyklar inom bostads- 
områden har använt cykelhjälm i mycket  
högre grad sedan lagen om cykelhjälm för 
barn trädde i kraft 2005.



36 37

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 oac-
ceptabelt 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 hastig-
hetsgränserna.  

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.  

inteRnationell utblick
Antalet omkomna minskade kraftigt i många EU-länder 
under framför allt åren 2002 – 2005. En vanligt förekom-
mande förklaring har varit att polisens övervakning 

Källa: Officiell statistik över antal dödade i vägtrafikolyckor samt uppgifter om färdlängder från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) resvane-
undersökning 2005 – 2006.

[Fig.49] anTaL dödade I VäGTRaFIkoLyckoR 2007 peR MILJaRd peRsonkILoMeTeR, BeRäknaT peR åLdeRsGRupp och kön

25

20

15

10

 5

 0

 7 – 14 år 15 – 17 år 18 – 24 år 25 – 64 år 65 – 74 år 75 –  år Samtliga (7år – )

 Män
 Kvinnor
 Samtliga

[Fig.50] sVåRT skadade peR 100 000 InVånaRe peR kön, åLdeR och TRaFIkanTGRupp, RIkeT åR 2007

400

350

300

250

200

150

100

 50

 0

 0 – 6 år 7 – 14 år 15 – 17 år 18 – 24 år 25 – 64 år 65 – 74 år 75 år –

M
än

 

K
vi

nn
or

M
än

 

K
vi

nn
or

M
än

 

K
vi

nn
or

M
än

 

K
vi

nn
or

M
än

 

K
vi

nn
or

M
än

 

K
vi

nn
or

M
än

 

K
vi

nn
or

 Annat eller okänt
 Buss
 Lastbil
 Personbil 
 MC - Moped 
 Cyklist 
 Fotgängare

JämställdHetspeRspektiv
skaderisker
Män löper dubbelt så stor risk att dödas i trafiken som 
kvinnor, med hänsyn tagen till hur mycket män res-
pektive kvinnor vistas i vägtrafiken. Bland ungdomar 
löper män tre gånger så stor risk att dödas jämfört 
med kvinnor. [Fig. 49]

I den officiella polisrapporterade statistiken finns 
brister genom att många olyckor inte kommer till poli-
sens kännedom, särskilt bland oskyddade trafikanter. 
Ett viktigt komplement är därför sjukvårdens patient-
administrativa register (PAR), som sammanställs för 
hela landet av Socialstyrelsen. 

En bild av hur det relativa antalet skador förhöll sig 
till varandra år 2007 visar att i nästan alla åldersgrup-
per skadas män i mycket större utsträckning än kvin-
nor. Även här var skadefrekvenserna högst bland unga 
män. Särskilt framträdande var gruppen motorcyklis-
ter och mopedister bland män i åldern 15 – 17 år. Bland 
män i åldern 18 – 24 år var i stället personbilister den 
största gruppen skadade. En annan mycket skadedrab-

bad grupp var pojkar i åldern 7 – 14 år, varav de flesta 
var cyklister men också anmärkningsvärt många mo-
pedister (eller motorcyklister). 

Bland de yngsta barnen var cykelolyckor den helt 
dominerande skadeorsaken. Även bland äldre skadade 
var cyklister en stor grupp. [Fig. 50]

 
män utsätter sig för större risker
Män är i allmänhet mer benägna att ta risker än vad 
kvinnor är. 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 tio 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. 

Åtgärdsområde och
 åtgärdsvolym

(utformning)

TS-åtgärder på statligt vägnät

Mötesfri väg (+ca 270 km)
Övr. fysiska åtgärder
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[Fig.48] BeRäknaT anTaL FäRRe dödade GenoM oLIka åTGäRdeR och TILLsTåndsFöRändRInGaR I VäGTRaFIken åR 2008

TS åtgärd=trafiksäkerhetsåtgärd. ?=uppgift saknas.

Resultatredovisning – Säker trafik Resultatredovisning – Säker trafik

av hastigheter och trafiknykterhet ökat kraftigt. Dess-
utom har ett flertal länder, bland annat Danmark och 
Tjeckien, infört ”pricksystem” i sina körkortssystem. 
Även i världens övriga industriländer har det skett en 
tydlig minskning av antalet omkomna i vägtrafiken.

Under 2007 har den positiva utvecklingen avstannat 
i många europeiska länder. Även i nordiska länder 
ökade antalet trafikdödade, särskilt i Danmark och 
Finland som 2007 är tillbaka på samma nivå som åren 
2002 – 2003. Ökande trafik till följd av rådande högkon-
junktur uppges av många länder som en viktig förkla-
ring till att den positiva utvecklingen har avstannat.  

Preliminära uppgifter pekar mot att antalet om-
komna har minskat under 2008 i de flesta länderna 
inom EU. I Norge har dock antalet dödade ökat med 
cirka tio procent och i Danmark har  ingen större  
förändring skett jämfört med 2007.

EU har fastställt ett mål: att antalet dödade i vägtra-
fiken ska halveras från 2000 till 2010. Det innebär för 
de 25 EU-länderna före utvidgningen 2007 cirka 25 000 
dödade år 2010. År 2007 låg nivån på cirka 39 000.  
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Portugal och Frankrike är de länder som ligger närmast 
att kunna uppnå målet om en halvering till 2010.  
[Fig. 51]
 

Nedan beskriver vi hur vägtransportsektorn bidrar till 
möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Målen för 
luftkvalitet och natur och kultur har inga egna etapp-
mål. Därför redovisar vi dessa mer utförligt. Åtgärder 
för att nå mål inom koldioxid, buller och vatten redo-
visas i kortversion nedan och beskrivs mer utförligt 
under respektive etappmål. 

vägtRanspoRtsektoRns bidRag 
Analysen för 2008 är den andra samlade bedömningen 
i Vägverkets sektorsrapport av hur vägtransportsyste-
met bidrar till möjligheterna att nå miljökvalitetsmå-
len. Bedömningen pekar på att vägtransportsektorns 
åtgärder bidragit till att vi har närmat oss hälften av 
de berörda miljökvalitetsmålen. Många goda insatser 
har gjorts under året för att minska utsläpp av koldi-
oxid och luftföroreningar, och förbättra för de som är 
utsatta för buller. Påverkan på landskapet och eko- 
system har dock ökat. Stora utmaningar återstår för 
att lösa de miljöutmaningar som vägtransportsyste-
met står inför. Problemen är dels att utsläppen från 
vägtrafiken inte minskar i den takt som krävs för att  
nå målen, dels att transportsektorns påverkan på 
landskap och ekosystem har ökat. Detta leder i sin  
tur till att transportpolitikens etappmål för koldioxid, 
buller och vatten inte nås.

Koldioxid
Vägtransportsektorn har under 2008 genomfört åt-
gärder som har lett till att de totala utsläppen av 
koldioxid minskat med två procent jämfört med 2007. 
Till exempel har Vägverket genomfört åtgärder som 
innebär reduktioner av koldioxid från vägtrafiken 
med cirka 72 kiloton. De åtgärder som har bidragit 

mest till minskade utsläpp är främst sparsam kör-
ning, arbete för att påverka till bättre val av fordon 
och färdsätt, förändrade skyltade hastigheter samt 
minskad energianvändning. Men trots goda insatser 
från vägtransportsektorn har förändringen under året 
inte varit tillräcklig för att delmålet ska nås. Se vidare 
etappmål 1 – koldioxid. 

Luftkvalitet
Det långsiktiga målet för Frisk luft, generationsmålet 
som ska uppfyllas år 2020 är att ”luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt djur, växter och kulturvär-
den inte skadas”. Miljömålet har sex delmål med målår 
2010. Delmålen gäller halter av svaveldioxid, kväve-
dioxid, ozon, partiklar, bens(a)pyren samt utsläpp av 
flyktiga organiska ämnen (VOC). Under 2008 beräknas 
de flesta av utsläppen ha minskat för dessa ämnen.

Giftfri miljö
Vid byggande och vid drift och underhåll av vägar 
används en mängd material och kemiska produkter. 
Under året som gått har vi arbetat för att få kontroll 
över vilka farliga kemiska produkter som används i 
verksamheten. Detta blir ett underlag för att kunna 
fasa ut de mest farliga ämnena ur verksamheten. 

Grundvatten 
Under 2008 har sex vattentäkter fått skydd som syftar 
till att minska risken för att de ska påverkas av utsläpp 
i samband med olyckor. Det har inneburit att 454 000 
konsumenter har fått sina vattentäkter tryggade. 

Natur- och kulturmiljö
Sju av miljökvalitetsmålen är direkt kopplade till på-
verkan på natur- och kulturmiljö genom vägtransport-
sektorn. Vattendrag passerar vägar via vägtrummor 
eller broar, och dessa har därför stor betydelse för 

miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Hav i 
balans samt Levande kust och skärgård. Vägkanternas 
artrikedom och alléerna längs vägarna bidrar till möj-
ligheterna att nå både Ett rikt odlingslandskap och en 
God bebyggd miljö. Byggande av faunapassager möj-
liggör Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar samt 
Myllrande våtmarker. 

Vägtransportsektorn har inte lyckats bidra till en 
positiv utveckling mot de sju miljökvalitetsmålen som 
berör natur- och kulturmiljö. Trots att åtgärder vidtas 
vid planering, byggande och skötsel av vägar är situa-
tionen idag att vägnätet påverkar landskapet på ett 
negativt sätt. Till exempel läggs fortfarande vägtrum-
mor fel så att de blir hinder för vattenlevande djur, 
förbuskningen av vägkanterna ökar och flertalet av de 
alléplanteringar som gjorts under senare år har haft 
svårt att etablera sig. Glädjande är däremot att antalet 
undanröjda vandringshinder liksom antalet byggda 
faunapassager har ökat under 2008.  

storslagen fjällmiljö
I målet om Storslagen fjällmiljö är det främst delmålet 
om skotrars bullernivåer som berör vägtransportsek-
torn. I dagsläget saknas uppgifter om bullernivåerna. 
Dock kan man enligt vissa studier anta att snöskotrar 
utrustade med fyrtaktsmotorer klarar delmålets ljud-
nivåkrav, medan snöskotrar med andra typer av moto-
rer inte bedöms klara kraven. Bedömning utgår därför 
från om andelen sålda snöskotrar utrustade med fyr-
taktsmotorer har ökat. Dessas andel har ökat stadigt 
sedan år 2000, då det i princip inte såldes en enda. För 
2008 är andelen uppe i cirka 40 procent av nyskoterför-
säljningen eller tio procent av det totala antalet snö-
skotrar. Med nuvarande omsättningstakt av snöskotrar 
är bedömningen trots detta att det kommer att bli svårt 
att nå delmålet inom Storslagen fjällmiljö om att 60 
procent av alla snöskotrar har fyrtaktsmotor år 2015.

[Fig.52] BedöMnInG aV huR åTGäRdeR InoM VäGTRanspoRT-
sysTeMeT BIdRaR TILL MåLuppFyLLeLse FöR  
RespekTIVe MILJökVaLITeTsMåL

  Miljökvalitetsmål Bidrag

 1 Begränsad klimatpåverkan 

 2 Frisk luft 

 3 Bara naturlig försurning 

 4 Giftfri miljö  

 5 Skyddande ozonskikt Okänt

 6 Säker strålmiljö  0*

 7 Ingen övergödning 

 8 Levande sjöar och vattendrag 

 9 Grundvatten av god kvalitet 

 10 Hav i balans samt levande kust och skärgård  

 11 Myllrande våtmarker 

 12 Levande skogar 

 13 Ett rikt odlingslandskap 

 14 Storslagen fjällmiljö 

 15 God bebyggd miljö 

 16 Ett rikt växt- och djurliv 

7 miljökvalitetsmål där vägtransportsektorns  
bidrag varit positiv 
 
* Bidrag ej relevant för vägtransportsektorn.

[Fig.51] oMkoMna I nåGRa eu-LändeR 2000 – 2008,  
Index 2000=100
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Källa: International Road Traffic and Accident Database (IRTAD).
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God miljö

deLMåL FöR MILJö
En god miljö där vägtransportsystemets utformning och  
funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås.

intentioneR med målet
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål för Sverige. 
Målen ska bidra till utveckling i en riktning som löser 
de stora miljöproblemen. Målen beskriver den kvalitet 
och de tillstånd i miljön som är hållbar 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.• 

Delmålet innebär 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. [Fig. 52]

måluppfyllelse

  Delar av målet har uppnåtts.

Bedömningen för 2008 är att åtgärder inom väg-
transportsektorn bidrar till en utveckling i rätt rikt-
ning för sju av miljökvalitetsmålen. 

Resultatredovisning – God miljö Resultatredovisning – God miljö
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1. SCR, selektiv katalytisk avgasrening. En reningsteknik där urea 
används som reduktionsmedel i katalysatorn.

[Fig.53] BedöMnInG BeFoLknInGsVIkTaT Index öVeR 
LuFTFöRoRenInGshaLTeR FöR kVäVedIoxId, 
sVaVeLdIoxId, soT, Bensen saMT ToTaLT,  
pRocenT
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Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet.
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God bebyggd miljö
God bebyggd miljö är ett omfattande mål med många 
delmål som berör vägtransportsektorn. Inom fysisk pla-
nering har andelen av Vägverkets projekt som kvalitets-
säkrats med tanke på natur- och kulturmiljö på statliga 
vägar minskat. Även andelen projektdirektiv för vägpro-
jekt med krav på projektmål för natur, kulturmiljö och 
friluftsliv ligger på en mycket låg nivå. Å andra sidan 
har bullersituationen förbättrats under 2008. 

Resultat
miljökvalitetsmålen
Under året presenterade miljömålsrådet en fördjupad 
utvärdering av Sveriges miljömål i form av rapporten 
”Miljömålen – nu är det bråttom!”. Miljömålsrådet kon-
staterar att utvecklingen i miljön går åt rätt håll, men 
att tempot i arbetet inte är tillräckligt för att nå målen 
till år 2020. Rapporten uppmärksammar att nio av 
de 16 miljökvalitetsmålen bedöms vara mycket svåra 
eller inte möjliga att nå. För delmålen till miljömålen 
är bilden något mer positiv. Ett antal delmål har redan 
nåtts och ett trettiotal delmål bedöms kunna nås till 
målåret.

Luftkvalitet 
Vägtrafikens påverkan på luftkvaliteten beror på 
mängden trafik (trafikarbetet) och utsläppen per körd 
kilometer. Även fordonsparkens sammansättning spe-
lar 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. Detta går inte att påverka på något enkelt sätt, 
utan det krävs många samverkande åtgärder och inter-
nationellt samarbete under lång tid. 

Att miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10
) över-

skrids under vårvintern i trånga gaturum och vid 
trafikleder beror framför allt på vårt vinterklimat och 
användningen av dubbdäck. Även halkbekämpning 
med sand och småskalig vedeldning kan bidra till de 
höga halterna i vissa tätorter. Meteorologin har en 
mycket stor betydelse för luftkvaliteten och halterna 
påverkas av ventilationsförhållandena på platsen. En 
stabil luftskiktning, inversion, kan kraftigt höja hal-
terna i vissa tätorter. [Fig. 53]

Kvävedioxid 
Enligt Vägverkets beräkningar riskerar normen för 
kvävedioxid (NO2) att överskridas längs cirka 65 km 
statlig väg. I bland annat Stockholm, Göteborg och 
Mölndal har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 
överskridits vid mätningar av halterna i gatunivå un-
der 2008. Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken 
har minskat med nio procent sedan 2007 och med 61 
procent sedan 1986. Däremot har andelen kvävedioxid 

av de totala kväveoxidutsläppen ökat under flera år. 
Orsaken är att allt fler dieselfordon har oxidations-
katalysatorer. Utsläppen av kväveoxid beräknas nå 
sin topp under perioden 2007 – 2010 för att sedan åter 
minska kraftigt, dels genom minskade kväveoxidut-
släpp totalt, dels genom att andelen av kvävedioxid 
minskar på grund av att ny reningsteknik (SCR1) får 
allt större genomslag. Trenden för kvävedioxidhal-
terna i svenska tätorter har varit nedåtgående sedan 
1986/87 men avtagande de senaste åren. Troligtvis är 

[Fig.55] BeRäknade uTsLäpp aV aVGaspaRTIkLaR FRån VäGTRaFIken, Tusen Ton peR åR 
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[Fig.54] BeRäknade uTsLäpp aV kVäVeoxIdeR FRån VäGTRaFIken, Tusen Ton peR åR 
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globalt ökade halter av ozon en stor del i förklaringen 
till att den nedåtgående trenden avtagit. Trenden för 
de kommuner som samarbetar om mätningar inom det 
så kallade urbanmätnätet, är en årlig minskning med 
i genomsnitt 0,6 µg/m3. För en medeltätort innebär det 
att halterna av kvävedioxid har minskat med cirka  
50 procent sedan 1986/87. [Fig. 54]  

Partiklar
Utsläppen av partiklar från vägtrafiken härrör dels 
från avgaser och dels från slitage av vägbana, däck, 
bromsar och friktionsmaterial. Utsläppet av avgaspar-
tiklar har minskat med 56 procent sedan 1990 och med 
13 procent sedan förra året. Utsläppen fördelar sig på 
63 procent från dieseldrivna lastbilar, 18 procent från 
bensindrivna fordon, 13 procent från dieseldrivna 
personbilar och sex procent från bussar. De minskade 
utsläppen av avgaspartiklar får dock inte genomslag 
på halterna av partiklar i utomhusluften. Skälet är att 
målet gäller halterna av PM

10
 respektive PM

2,5
 som av-

gaspartiklarna har mycket liten påverkan på. De par-
tiklar som dominerar halterna är de större och tyngre 
partiklarna från slitage. Utsläppen av slitagepartiklar 
är i stort oförändrade, även om däckbranschen har 
rapporterat ett trendbrott när det gäller försäljningen 
av dubbfria vinterdäck. 

Delmålet för partiklar är mycket svårt att nå till 2010. 
Av de kommuner som har helårsmätningar av PM

10
 var 

det 62 procent som överskred årsmedelvärdet och 67 
procent som överskred delmålets dygnsmedelvärde 
år 2007. Enligt Vägverkets beräkningar av halterna av 
partiklar längs det statliga vägnätet riskerar miljö-
kvalitetsnormen för partiklar (PM

10
) att överskridas 

längs cirka 106 km statlig väg. Mätningar i gatunivå 
under 2008 visar att miljökvalitetsnormen för partik-
lar (PM

10
) har överskridits i Stockholm. Fullständigt 

underlag finns först senare i år. Troligen överskrids 
normen i gaturum i många andra städer som inte har 
mätt halterna. [Fig. 55]

Flyktiga organiska ämnen (VOC)
Delmålet om minskande utsläpp av flyktiga organiska 
ämnen i Sverige har redan uppnåtts. I princip är det 
kolväten som avses med flyktiga organiska ämnen.  
Vägtrafikens utsläpp av kolväten har minskat med  
67 procent sedan 1995 och sedan förra året med nio  
procent. Personbilar utan katalysator står för elva pro-
cent av utsläppen från vägtrafiken trots att de bara  
står för cirka två procent av personbilarnas trafikar-
bete. Motorcyklar och mopeder, som till mycket stor del 
inte har katalysator, står trots sitt ringa trafikarbete för 
hela åtta procent av utsläppen. Trafikarbetet hos dessa 
fordon ökar kraftigt.

Resultatredovisning – God miljö Resultatredovisning – God miljö
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Halterna av det flyktiga kolvätet bensen låg klart under 
miljökvalitetsnormen under vinterhalvåret 2007/08. 
I ett stort antal kommuner överskrids dock halterna 
enligt miljömålet redan i bakgrundsluft i tätbebyggt 
område. I alla kommunerna i det så kallade urbanmät-
nätet har bensenhalten minskat sedan mätningarna 
började 1992/93. För en svensk medeltätort innebär det 
en minskning av bensen med cirka 80 procent. [Fig. 56]

Natur och kultur
Vägverket antog 2007 nationella inriktningsmål och 
kriterier1 som anger den nivå som bör uppnås för att vi 
ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. 
Målet är att år 2015 säkerställa ett vägnät i samklang 
med omgivande natur- och kulturmiljölandskap genom 
att 90 procent av nybyggnadsprojekten på det statliga 
vägnätet uppfyller projektmål och alla driftområden 
uppfyller driftområdesmål för natur- och kulturmiljö. 
Senast 2015 ska även de högst prioriterade bristerna 
som gäller natur- och kulturmiljö på det statliga väg-
nätet vara åtgärdade.

Under 2008 har knappt tio procent av projektdirek-
tiven för nybyggnadsprojekt ställt krav på projektmål 
för natur- och kulturmiljö, medan drygt 90 procent av 
förfrågningsunderlagen för driftupphandlingar till-
lämpat Vägverkets nationella kriterier för natur- och 
kulturmiljö. 

Av de 67 fastställda arbetsplaner som har redovisats 
innebär sannolikt 8 (12) procent att vägarna får nega-
tiv påverkan på skyddade områden. Totalt innebär de 
fastställda arbetsplanerna att drygt 14 mil väg kom-
mer att byggas inom skyddade områden varav cirka 
1,5 mil innebär påtaglig skada i riksintresseområden 
och ett Natura 2000 område. Dessutom påverkas fem 
beslutade biotopskyddsområden negativt.

Totalt gäller de fastställda arbetsplanerna vägpro-
jekt till en planerad kostnad av 3 810 miljoner kro-
nor. Av dessa kostnader kalkyleras en sammanlagd 
kostnad på 795 miljoner kronor projekt, som negativt 
påverkar skyddade områden. Speciella anpassningar 
har planerats i 20 projekt för att undvika eller mildra 
negativ påverkan i skyddade områden. 

Riktade åtgärder
Antalet undanröjda vandringshinder för djur på det 
befintliga vägnätet har ökat jämfört med 2007. Inom 
kulturmiljöområdet har 116 (105) milstenar renove-
rats, och 28 alléer restaurerades 2008,  jämfört med 35 
året innan. Antalet byggda faunapassager för utter och 
andra mindre djur ökade markant under 2008, från 25 
stycken år 2007 till 97 stycken år 2008. Särskilt Väg-
verkets regioner Skåne och Mälardalen har intensifie-
rat sitt arbete med faunapassager. [Fig. 57]

1. Vägverkets inriktningsdokument för natur, kulturmiljö och frilufts-
liv i väghållningen. Publikation 2006:164.

[Fig.57] anTaL undanRöJda VandRInGshIndeR FöR dJuR på BeFInTLIGT VäGnäT

 

djur och vägar – Befintliga statliga vägnätet

åtgärdstyp 2004 2005 2006 2007 2008

Byggda faunapassager för större däggdjur 0 0 0 0 1

Byggda faunapassager för utter m.fl. mindre djur 6 15 15 25 97

Byggda faunapassager för groddjur 0 2 0 0 4

Riktade åtgärder för fisk (t.ex. byte av vägtrummor) 61 14 14 19 24

genomföRda ocH planeRade åtgäRdeR 
Åtgärder mot avgaser
När det gäller avgaspartiklar och kväveoxider krävs 
fortsatt arbete med utveckling av lagstiftning och 
ekonomiska styrmedel. Andra åtgärder är till exem-
pel upphandlingskrav, resepolicy och åtgärder för att 
underlätta för kollektivtrafik och gång- och cykeltra-
fik. Samhälls- och trafikplanering kommer att få stor 
betydelse om krav och mål för luftkvalitet ska kunna 
uppnås. Vägverket bidrar i detta arbete med att ta 
fram och förmedla kunskap om möjliga åtgärder och 
styrmedel för att begränsa vägtrafikens påverkan på 
luftkvaliteten.

Under året beslutade EU om de tekniska delarna för 
kommande avgaskrav för lätta fordon (Euro 5 och 6) som 
blir obligatoriska från 2009 och 2014. Därefter har man 
även satt igång ett arbete för att få de delarna klara. 
Bland annat gäller det krav på omborddiagnos (OBD) 
som gör det möjligt för föraren att se förändringar i 
utsläppen. I slutet av året kom också Europaparla-
mentet och Europeiska rådet överens om kommande 
avgaskrav för tunga fordon, Euro VI, som ska gälla för 
nya fordon från 31 december 2013. Kraven kommer 
innebära en minskning av utsläppen av kväveoxider 
med 80 procent och partiklar med 66 procent jämfört 
med Euro V-kraven som börjar gälla från 1 oktober 
2009. Euro 5 och 6 innehåller även krav på etanol-
drivna bilar då dessa körs på etanol, vilket saknats i 
tidigare krav. För att uppfylla kraven i Euro 6 då det 
gäller kväveoxider krävs det nya tekniska lösningar 
för kväveoxidreningen i dieselbilar. Av inregistrerade 
dieseldrivna personbilar år 2008 uppfyllde 78 procent  
miljöklassen för fordon med särskilt låga utsläpp av 
partiklar, Mk2005PM. Detta är en ökning från 2007, då 
andelen var 72 procent, trots att partikelfilterrabatten 
på fordonsskatten togs bort från årsskiftet 2007/2008.

länge ett regelverk som har förhindrat dessa problem 
att uppstå. Sverige har inom EU drivit på för att för-
söka få till motsvarande krav för Europa. Vi har även 
mätt avgasutsläppen från sex tunga och lätta lastbilar 
inom hållbarhetsprogrammet för tunga fordon. Trans-
portstyrelsen har tagit över ansvaret för programmen 
från Vägverket från 1 januari 2009.

Under året har man inom EU arbetat med nya krav-
nivåer för utsläpp från arbetsmaskiner (steg 3b) som 
ska börja gälla från och med 2010. Vägverket har del-
tagit i arbetet.

Vägverket använder den europeiska emissionsmo-
dellen ARTEMIS för att beräkna svenska vägtrafikens 
utsläpp. En uppdatering av modellen inleddes under 
året i samarbete med ett stort antal andra europeiska 
länder. I arbetet ingår även uppdatering av den tyska 
systermodellen HBEFA. 

Åtgärder mot slitagepartiklar
Åtgärder mot de grövre partiklarna är framförallt åt-
gärder för att minska slitaget mellan däck och vägbana 
samt för att förhindra uppvirvling av de partiklar som 
ändå uppstått. De viktigaste åtgärderna är minskad 
användning av dubbdäck i större tätorter samt damm-
bindning. Kunskapen om andra åtgärder som gäller till 
exempel beläggningsmaterial och hastigheter måste 
fortsätta utvecklas.

[Fig.56] BeRäknaT uTsLäpp aV koLVäTen FRån VäGTRaFIken, Tusen Ton peR åR 
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när det gäller avgaspartiklar och kväve- 
oxider krävs fortsatt arbete med utveckling 
av lagstiftning och ekonomiska styrmedel.

Groddjurens vår- och höstvandring kan nu ske på ett säkert sätt genom  
passagen under väg 204 i Fjugersta, Örebro län.

Inom hållbarhetsprogrammet för bilars avgasrening 
har vi testat utsläppen från 14 modeller av personbilar 
och lätta lastbilar. De största problemen gäller bensin-
bilarnas system för skydd mot avdunstning av bränsle 
vilket leder till ökade utsläpp av kolväten. Av de 118 
bilmodeller som testades mellan 2002 och 2008 var det 
40 som inte klarade gränsvärdet i avdunstningsprovet. 
En jämförelse med mätprogram i Tyskland visar att 
problemen är unika för Sverige. Orsaken är lågin-
blandningen av etanol i bensinen i Sverige. Etanolen 
minskar systemets möjligheter att fånga avdunst-
ningen samtidigt som den kan påverka plastmaterial 
så att de blir mer genomsläppliga. Kvaliteten på sys-
temen varierar, en del system verkar klara inbland-
ningen av etanol utan några större problem medan 
andra verkar vara mer känsliga. I USA finns sedan 
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Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
(SMHI) har på Vägverkets uppdrag beräknat effekterna 
av dubbdäcksminskning i ett 20-tal olika tätorter. 
Beräkningarna visar att detta är en effektiv åtgärd för 
att sänka PM

10
-halterna i svenska gaturum. Minskad 

andel dubbdäck skulle förbättra luftkvaliteten i många 
trafikmiljöer, dock inte tillräckligt för att klara miljö-
kvalitetsnormer och delmiljömålet för frisk luft i de 
högst belastade trafikmiljöerna. För det fordras också 
andra åtgärder. 

I ett regeringsuppdrag har Vägverket föreslagit ett 
antal administrativa åtgärder för att minska dubb-
däckens bidrag till höga partikelhalter i tätorter. En 
minskning av dubbdäcksanvändningen bedöms som 
samhällsekonomiskt lönsam genom minskade hälso- 
och miljöeffekter orsakade av partiklar, buller, koldi-
oxidutsläpp och bränsleförbrukning samt minskat 
vägslitage. Totalt uppskattas de åtgärder som föreslås 
ge en besparing på cirka 480 miljoner kronor. 

Under året har vi informerat om hälsoeffekter av 
partiklar och dubbdäckens inverkan på partikelhalten 
i tätortsluften tillsammans med bland annat Däck-
branschens Informationsråd. Förbättrad framkomlig-
het för kollektivtrafiken är exempel på åtgärder som 
har vidtagits regionalt. Några kommuner, bland annat 
Stockholm och Göteborg, har under året använt damm-
bindning för att minska partikelhalten i vissa vägars 
närområde. I Umeå har man testat förbättrad vägren-
göring som åtgärd mot höga partikelhalter. 

Åtgärder inom natur- och kulturmiljö
Vägverket planerar att under det kommande året börja 
arbeta enligt de vägledningar som har tagits fram som 
hjälp till dem som arbetar med mål och kriterier för 
natur- och kulturmiljö inom investering och driftverk-
samhet.

JämställdHetspeRspektiv 
I en studie inom den hälsorelaterade miljöövervak-
ningen har man funnit att det är ungefär dubbelt så 
vanligt att kvinnor känner sig besvärade av luftföro-
reningar 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.

inteRnationell utblick 
Miljökvalitetsmålen är beroende av vad som händer i 
vår omvärld. För flera av målen krävs internationella 
och nationella åtgärder för att de ska kunna nås. Av-
görande för om målen ska vara möjliga att nå är också 
samhällsstrukturen och förändringar i denna. Även 
det internationella arbetet i form av konventioner, 
direktiv och andra överenskommelser är avgörande för 
utvecklingen. För att nå målen krävs en internationell 
miljöpolitik som också innehåller utvecklingspolitik 
och säkerhetspolitik.  

I en internationell jämförelse ligger Sverige efter 
övriga Europa vad gäller vägars anpassning till natur- 
och kulturmiljö, både vid investering och vid drift. Det 
är till exempel vanligare i andra länder att man bygger 
faunapassager och gör andra åtgärder för att djur ska 
kunna passera vägarna säkert. Detta är också en själv-
klarhet i planeringen. Dessa frågor har en starkare 
ställning i många andra länders regelverk. I Sverige 
finns de som råd och i handböcker.

Halterna av luftföroreningar ligger relativt lågt i 
Sverige i en internationell jämförelse, framför allt i så 
kallad 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 gräns-
värdena i luftkvalitetsdirektivet. Enligt Europeiska 
miljöbyrån (EEA) är en stor andel (18 – 50 procent) av 
befolkningen i tätorter inom EU utsatta för halter som 
överstiger EU:s gränsvärde för skydd av människors 
hälsa.

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

Etappmålet utgår från etappmålet för transportsek-
torn, som första gången lades fram i den transportpo-

litiska propositionen 1998. Målet har bekräftats i den 
transportpolitiska propositionen 2006 och är formule-
rat så att det gäller hela transportsektorn. I Vägverkets 
regleringsbrev är det formulerat så att det gäller väg-
transporter. Mål bortom 2010 saknas. För att begränsa 
klimatpåverkan till en maximal global temperatur-
ökning på två grader krävs att den industrialiserade 
delen av världen minskar sina utsläpp med cirka 80 
procent till 2030 och cirka 90 procent till 2050. De 
stora minskningarna innebär att alla större sektorer 
behöver minska sina utsläpp i den storleksordningen.

måluppfyllelse

  Målet har inte uppnåtts.

Bedömningen baseras på resultaten av utsläppsberäk-
ningarna i förhållande till målnivån. Målet anses vara 
uppfyllt om man bedömer att utsläppen av koldioxid 
i vägtransportsystemet 2010 kommer att ha stabili-
serats på 1990 års nivå. Den prognos för fordons- och 
bränsleutveckling som har använts i utsläppsberäk-
ningarna för koldioxid är konservativ och kraftigt 
förenklad och utgår från dagens situation. Bland annat 
utgår prognosen från att låginblandningen av etanol i 
bensin respektive FAME i diesel ligger på dagens nivå, 
att andelen dieseldrivna fordon och miljöfordon är 
fortsatt hög i nybilsförsäljningen och att bränsleför-
brukningen minskar med 1,0 procent per år för lätta 
fordon och med 0,5 procent per år för tunga fordon. 
Prognosen för trafikutvecklingen bygger på åtgärds-
planeringens referensprognos med ett antaget oljepris 
på 70 dollar fatet. 

Resultatet fRån beRäkningaR 2008 
De totala utsläppen av koldioxid har under 2008 mins-
kat med två procent jämfört med 2007. Sedan 1990 har 
utsläppen 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 trafikarbetet enligt SIKA:s 
och VTI:s trafikarbetsmodell, emissionsfaktorer för 
olika fordonstyper samt leveranser av olika typer av 
drivmedel. 

För prognosen har utgångspunkten varit referens-
scenariot enligt trafikverkens åtgärdsplanering, som 
bland annat utgår från ett framtida oljepris på 70 dol-
lar fatet. I scenariot har även lagts in EU:s nya regel-
verk för personbilars koldioxidutsläpp, som innebär 
att tillverkarna i genomsnitt måste klara ett koldioxid-
utsläpp på 130 g/km till 2015. Snittet inom EU var år 
2007, 158 g/km. Sverige väntas inte nå ner till dessa ni-
våer men bedöms minska relativt lika mycket som EU.  
Däremot har vi inte tagit med den vidare minskningen 
inom EU till 95 g/km till 2020 som nämns i regelverket  
eftersom det än så länge är för mycket osäkerheter 
kring hur detta ska förverkligas. Vi har även tagit med 
en ökad låginblandning av etanol i bensin till knappt 
10 procent till 2020, detta som följd av förändringarna 
av bränslekvalitetsdirektivet. Förändringarna bedöms 
vara implementerade i Svensk lagstiftning till 2011. 
Eftersom det kommer vara en separat bränslekvalitet 
och inte alla bilar kommer vara anpassade till det från 
början kommer det ta några år innan huvuddelen av 
fordonen använder kvaliteten med tio procent etanol.

Resultatredovisning – God miljö Resultatredovisning – God miljö

halterna av luftföroreningar ligger relativt 
lågt i sverige i en internationell jämförelse.

Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer
Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft finns fastställda för ett antal kommuner 
i landet. I de områden som överskrider miljökvalitets-
normerna för kvävedioxid och partiklar (PM10) har man 
gjort en första utvärdering av åtgärdsprogrammen 
under 2008. Den visar att effekterna av programmen 
på luftkvaliteten är svåra att avläsa. Det beror bland 
annat på att programmen ofta har en vag utformning, 
att flera åtgärder inte genomförs samt att det saknas 
ett system för uppföljning och genomdrivande av åt-
gärderna. Åtgärdsprogram finns idag i Stockholms 
län (partiklar, PM

10
 och kvävedioxid, NO

2
), Göteborgs-

regionen (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. Andra kommuner som 
har anmält risk för överskridande av någon norm till 
Naturvårdsverket är bland annat Jönköping, Örebro, 
Falun, Sundsvall och Skellefteå. 

Sveriges kommuner och landsting har under 2008 
publicerat en vägledning för kommunernas arbete för 
att klara miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
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Trots regelverket för nya bilars koldioxidutsläpp  
och den ökade inblandningen av etanol bedöms utsläp-
pen fortsätta öka och resultera i en total ökning med 
17 procent till 2020 jämfört med 1990. [Fig. 58]

vaRföR uppnås inte målet?
Det är nu mindre än två år kvar tills etappmålet ska 
vara nått och det är svårt att se hur det ska vara möj-
ligt att klara. Utsläppen måste minska med 11 procent 
under 2009 och 2010 för att vi ska nå etappmålet för 
koldioxidutsläpp.

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 snålare. Detta har dock inte varit 
tillräckligt för att kompensera för den ökade trafiktill-
växten. 

Året inleddes med stigande oljepriser som drev upp 
priset på bensin och diesel. Som mest var oljepriset 
upp i nivåer kring 140 dollar per fat. Under andra 
halvan av året försämrades ekonomin snabbt och ef-
terfrågan på olja minskade. Priserna sjönk till nivåer 
mellan 40 och 50 dollar per fat. Såväl drivmedelspri-
serna som den ekonomiska utvecklingen påverkar 
trafikutvecklingen. Trafiken minskade med nästan en 
procent under året. Minskningen beror huvudsakligen 
på minskat trafikarbete med personbil. Även bilför-
säljningen minskade kraftigt under andra halvåret. 
Trafikarbetet för tunga lastbilar var oförändrat sett 
över hela året, men det minskade under flera månader 
andra halvåret. 

Andelen dieseldrivna personbilar i nybilsförsälj-
ningen ökade något under året från 35 procent år 
2007 till 36 procent för 2008. Koldioxiddifferentierad 
fordonsskatt, miljöbilspremie och periodvis höga driv-
medelspriser är några av orsakerna till att andelen 
dieseldrivna personbilar har ökat kraftigt i nybilsför-
säljningen under senare år. Under 2008 sjönk drivme-

delsförbrukningen för nya personbilar från 7,3 till 7,1 
liter per 100 km. Miljöbilspremie, statliga upphand-
lingskrav, kommunala parkeringsregler och trängsel-
skatt är orsaker till den kraftiga ökningen av antalet 
miljöfordon i nybilsförsäljningen, från 18 procent 2007 
till 33 procent 2008.

Andelen biobränslen inom vägtransportsektorn 
ökade från 4,2 procent år 2007 till 5 procent 2008. 
Ökningen berodde framför allt på ökad användning 
av E85 men även ökningen av biogas och RME bidrog. 
Att bensinpriset sjönk samtidigt som priset på E85 
höjdes gjorde att det från november var dyrare att 
köra en bil på E85 jämfört med bensin. Det gjorde att 
försäljningen av E85 minskade med 60 procent under 
november – december jämfört med september – oktober. 
[Fig. 59]

Vägverket har under 2008 genomfört åtgärder som 
innebär att koldioxidutsläppen från vägtrafiken har 
minskat med cirka 72 kiloton. Mål för Vägverkets åt-
gärder fanns med i regleringsbrevet första gången 
2001. Totalt sedan 2001 har vi genomfört åtgärder som 
har minskat utsläppen med knappt 260 kiloton koldi-
oxid. De åtgärder som mest har bidragit till att minska 
koldioxidutsläppen under 2008 är sparsam körning, 
arbete för att påverka valet av fordon och färdsätt, 
förändrade skyltade hastigheter, inklusive det nya has-
tighetsystemet, arbete för att förbättra efterlevnaden 
av hastighetsgränser samt minskad energianvändning 
genom effektivisering och nedsläckning av belysning. 
I beräkningen av resultatet har vi tagit hänsyn till 
ökade utsläpp med cirka 2 000 ton från nyöppnade vä-
gar, till följd av ökat trafikarbete och höjda hastigheter. 

planeRade åtgäRdeR 
Allmänt om åtgärdsbehovet
Det verkar inte möjligt att nå etappmålet för vägtrans-
portsektorn och resultatet visar att det behövs kraftfulla 
åtgärder. På kort sikt kan utsläppen minskas genom 

 minskad bränsleförbrukning i nya personbilar, • 
vilket kan åstadkommas genom EU-krav på koldi-
oxidutsläpp från nya bilar och starkare nationella 
styrmedel, till exempel förstärkning av koldioxid-
differentieringen av fordonsskatten, koppling av 
förmånsvärde till bilens koldioxidutsläpp samt 
skärpning av miljöbilskraven samtidigt som miljö-
bilspremien förlängs
 skrotningspremie för äldre bilar med höga utsläpp • 
och låg trafiksäkerhet
 ökad andel biobränslen, genom ökning av lågin-• 
blandning av etanol och FAME till tio procent i 
bensin respektive diesel samt genom utökad pro-
duktion av biogas
 dämpad trafikutveckling, genom höjda drivmedels-• 
skatter och kilometerskatt för tunga fordon samt 
åtgärder och styrmedel för att främja resor med 
kollektivtrafik, till fots och med cykel i stället för 
med personbil.

På längre sikt sätter hotande klimatförändringar och 
brist på fossila bränslen stor press på transportsek-
torn att effektivisera och minska användningen av 
fossila bränslen. Stora minskningar är möjliga genom 
energieffektivisering av fordon. Laddhybrider och 
elbilar kan ge betydande möjligheter till energieffek-
tivisering, och biodrivmedel kan bidra till en mindre 
del. Energieffektivisering och förnybar energi är dock 
inte tillräckligt. Det behövs också en helt ny syn på 
samhället och transportsystemet så att den egna bilen 
får en mindre roll som transportmedel jämfört med i 
dag. I stället måste vi skapa tillgänglighet genom ett 
transporteffektivt samhälle med god kollektivtrafik 
och goda möjligheter att gå och cykla. Dessutom måste 
även godstransporterna optimeras och minska.

Bindande utsläppskrav
I slutet av 2008 nådde Europeiska rådet och parlamen-
tet en överenskommelse om kommande koldioxidkrav 
för nya personbilar. I förslaget når kravet på 130 g/km 
inte fullt genomslag förrän 2015. I den kommande EU-
förordningen finns även mål om 95 g/km för 2020. Om 
utvecklingen av nya bilars bränsleförbrukning mins-
kar lika mycket som för EU som helhet kan kraven leda 
till att utsläppen i Sverige minskar med drygt 1 miljon 
ton till 2020. 

Krav på övriga fordon
För lätta lastbilar är bindande utsläppskrav på gång 
inom EU på liknande sätt som för personbilarna. 
Situationen är svårare för tunga fordon och arbets-
maskiner. Här saknas en standardiserad metod för 
att beräkna eller mäta bränsleförbrukningen för ett 
komplett fordon. Samtidigt finns behov av att vid upp-

[Fig.59] FöRdeLnInG aV FöRBRukade dRIVMedeL InoM VäGTRanspoRTsekToRn åR 2008, pRocenT
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handlingar kunna specificera bränsleförbrukning och 
utsläpp per körd sträcka eller transport. I kommande 
avgaskrav för tunga fordon, Euro VI, som Europeiska 
rådet och parlamentet kom överens om i slutet av 
2008 ingår ett uppdrag till EU-kommissionen om att 
utveckla en metod för detta, något som också Sverige 
drev på. Vägverket har under flera års tid studerat möj-
liga metoder för att beräkna och mäta bränsleförbruk-
ningen tillsammans med motortestföretaget AVL-MTC. 
Därutöver kommer vi tillsammans med Transportsty-
relsen att stödja EU-kommissionen i utvecklingen av 
en sådan metod. 

Bränslekvalitetsdirektivet
I slutet av 2008 godkände Europeiska parlamentet ett 
antal ändringar av bränslekvalitetsdirektivet. Några 
viktiga ändringar var att det nu kommer tillåtas att 
diesel innehåller sju procent biodiesel och att bensin 
innehåller tio procent etanol. Det kommer även att stäl-
las krav på reduktion av livscykelemissionerna från 
bränslet med sex procent, vilket kan ökas efterhand. 

Grönare transporter 
I mitten av året släppte EU-kommissionen ett förslag 
med åtgärder för att åstadkomma hållbarare trans-
porter.  Det innehöll bland annat förslag till ändring 
av direktivet om infrastrukturavgifter för tunga gods-
fordon, det så kallade Eurovignette-direktivet. Detta 
skulle göra det möjligt att inkludera miljökostnader i 
avgifterna. 

JämställdHetspeRspektiv
Det finns en del skillnader mellan män och kvinnor i 
hur belastande deras resvanor är på klimatet. Kvinn-
liga bilköpare valde under 2008 i genomsnitt åtta pro-
cent bränslesnålare bilar än vad män gjorde. Kvinnor 
använder också kollektivtrafik i större utsträckning än 
män, både på fritiden och i arbetet. Däremot utbildar 
sig fler män än kvinnor i sparsam körning. Under 2008 
utbildade Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) 
5 044 män och 1 873 kvinnor i sparsam körning för 
personbil, utöver den utbildning som ingår i körkorts-
utbildningen. Motsvarande siffror för utbildningen på 
tunga fordon var 1 749 respektive 100. Utvecklingen 
mot ett ur klimatsynpunkt mer hållbart transport-
system med mindre bilanvändning och ökad tillgäng-
lighet med kollektivtrafik, cykel och gång är också en 
utveckling mot ett mer jämställt transportsystem. 

inteRnationell utblick
Under perioden 1990 till 2006 ökade koldioxidutsläp-
pen från vägtrafiken inom EU (de nuvarande 27 EU-
länderna, EU-27) med 28 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 2006 för två procent av 
vägtrafikens utsläpp inom EU-27. År 2006 skedde 17 
procent av persontransportarbetet (exklusive gång,  
cykel och flyg) i Sverige med kollektiva färdmedel,  

vilket är nära genomsnittet för EU-27 som är 16 procent. 
Av godstransporterna sker i Sverige 22 procent på 
järnväg, jämfört med tio procent för EU-27 (2006). Kol-
dioxidutsläppet för nya personbilar var 2007 i Sverige 
181 g/km och därmed det högsta inom EU, där snittet 
var 158 g/km. Sverige är däremot ett av de länder som 
har högst andel biodrivmedel, 2006 var andelen 2,9 
procent, vilket kan jämföras med EU-27 där andelen 
var 1,1 procent.

eTappMåL 2 – BuLLeR  
Antalet människor som utsätts för bullernivåer från vägtrafiken 
som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom 
för buller i bostäder ska ha minskat med fem procent till 2010 
jämfört med 1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör vara 
effektivaste reduktion av störningar och prioritering av de mest 
bullerutsatta människorna. 

Buller är en stor miljöstörning och många människor i 
Sverige upplever sig störda av buller. Aktuell forskning 
visar att buller ökar risken för sömnproblem, stress 
och allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar vid långvarig 
exponering för höga bullernivåer. Ostörd sömn är vä-
sentlig för såväl välbefinnande som mental och fysisk 
hälsa och är en förutsättning för att vi ska fungera i 
vårt dagliga liv.

Etappmålet för buller innebär ett steg i riktningen 
mot ett samhälle med godtagbar ljudmiljö och knyter 
an till delmål buller inom miljöpolitikens mål god be-
byggd miljö. Det innebär att år 2010 ska de människor 
som är mest utsatta för buller ha fått en bättre ljud-
miljö. De riktvärden som avses i etappmålet är

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus • 
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid.• 1

Människor som är utsatta för buller mer än 10 dBA 
över riktvärdena anses vara de mest bullerutsatta. 
Med effektivaste reduktion av störning menas att åt-
gärderna ska vara kostnadseffektiva och samhällseko-
nomiskt lönsamma. 

kommeR målet att nås? 

  Målet har inte uppnåtts.

Totalt behöver 270 0002 personer få bättre ljudmiljö in-
omhus under perioden 2008 – 2010  om vi ska nå etapp-
målet att fem procent färre boende ska utsättas för 
vägtrafikbuller överstigande riktvärdena inomhus år 
2010. Det innebär att minst 90 000 personer per år ska 

få sin boendemiljö åtgärdad. Under 2008 har Vägverket 
genomfört åtgärder för 3 300 personer längs statliga 
vägar och kommunernas arbete har resulterat i 3 500 
färre bullerutsatta längs kommunala vägar. Totalt 
6 800 personer längs statliga och kommunala vägar 
har fått förbättrad ljudmiljö. Trots denna förbättring 
innebär det att vägtransportsektorn fortfarande är 
långt från målet 2010. [Fig. 60]

analys av Resultatet 
Vägtrafikbuller beror på ett antal faktorer. De vikti-
gaste är fordonens antal och typ, hastighet, körsätt, 
däck och vägbeläggningar. Bullret ökar med hastighe-
ten och ett ryckigt körsätt ger mer buller än jämn has-
tighet. Tunga fordon bullrar mer än lätta och det skiljer 
stort i hur mycket buller olika däck ger upphov till 
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. För att komma till 
rätta med bullret kan man minska det vid källan, till 
exempel välja en lågbullrande beläggning, eller hindra 
bullret från att nå känsliga miljöer, till exempel med 
ljudisolerade fönster eller skärmar.

[Fig.60] anTaL peRsoneR soM haR FåTT BäTTRe LJudMILJö InoMhus

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Statlig väg Antal personer som fått bullernivån sänkt till under           4 900 3 300 
 riktvärdena inomhus

Statlig väg Antal personer med höga bullernivåer ( >_10 dBA över riktvärden)  3 300 4 700 6 200 5 100 5 300 2 600 300 
 som fått bullernivån sänkt till under riktvärdena inomhus

Statlig väg Antal personer som fått bullernivån sänkt utomhus 900 700 1 200 1 600 1 700 2 500 1 800 
 (skärm, beläggning, minskat trafikarbete m.m.)

Kommunal väg Antal personer som fått förbättrad ljudmiljö genom 2 000 2 300 3 800 800 1 700 2 500 3 500* 
 statligt bidrag (50 procent)
 
* För 2008 kan även andra finansieringssätt ingå.

1. Dessutom finns riktvärden för utomhusmiljön: 55 dBA ekvivalent-
nivå utomhus (vid fasad), 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslut-
ning till bostad.

2. Inklusive de som beräknas tillkomma på grund av trafikökning.

Trafikarbetet med de allra tyngsta fordonen ökade 
något under 2008 och det har bidragit till att cirka 100 
personer har fått bullernivåer över riktvärdet för ekvi-
valentnivå inomhus. De tillkommande bullerutsatta 
har dock bullernivåer strax över riktvärdena, medan 
de som fått boendemiljön åtgärdad har bullernivåer 
högt över riktvärdena. 

vad HaR Hänt ocH vad äR på gång? 
Vägverket har främst gjort fasadåtgärder för att för-
bättra ljudmiljön, till exempel satt in tilläggsrutor och 
bytt fönster, men även bullerskärmar förekommer. 
Längs de statliga vägarna är arbetet med att förbättra 
ljudmiljön inomhus för människor med mycket höga ek-
vivalentnivåer i det närmaste avklarat. Vi har börjat på 
nästa etapp, som innebär att förbättra inomhusmiljön 
för boende med mycket höga maxbullernivåer. Genom 
inventeringar har det framkommit att cirka 20 000 per-
soner har höga bullernivåer, det vill säga mer än 10 dBA 
över riktvärdet för maxbuller inomhus nattetid. 
Under 2008 påbörjade Vägverket ett utökat arbete till 
stöd för att inspirera kommunerna till utökat arbete för 
en god ljudmiljö. Bland annat har ett tiotal kommuner 
med stöd av Vägverket kartlagt bullerproblemen längs 
kommunala gator som en grund för att gå vidare med 
åtgärdsplaner. 

Resultatredovisning – God miljö Resultatredovisning – God miljö
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Många kommuner har också beviljats statsbidrag för 
bullerskyddande åtgärder och genomför åtgärder på 
egen hand. På detta sätt har runt 3 500 personer fått 
bättre ljudmiljö. ”Tyst i Bullerbyn” är en skrift som 
handlar om regler och åtgärder för minskat buller som 
Sveriges kommuner och landsting har publicerat un-
der året. 

Beläggningar
Tystare beläggningar uppmärksammas allt mer som 
åtgärd för att förbättra ljudmiljöerna i områden där 
många människor vistas. Sedan några år pågår flera 
försök med olika slags beläggningar som genererar 
mindre buller, både i Vägverkets regi och där kom-
muner är väghållare. Stockholms stad har under 
året försett delar av Spångavägen och Renstiernas 
gata med lågbullrande beläggning som vid en första 
mätning inneburit en sänkning av ljudnivåerna med 
cirka 5 dBA. Ytterligare uppföljningar kommer att ske 
av dessa teststräckor. Andra uppföljningar har visat 
att bullerreduktionen minskar allt för snabbt och att 
driftskostnaderna är höga. För att öka kunskapen om 
mer hållbara beläggningar har ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt initieras. 

Fordon
Bullret från nyregistrerade bilar följs upp som ett led i 
att få ökad kunskap i om hur mycket olika fordon bull-
rar och att kunna informera om detta. År 2008 var den 
genomsnittliga bullernivån hos nyregistrerade fordon 
71,9 dBA, vilket är en sänkning med 0,3 dBA jämfört 
med genomsnittet år 2004. Arbete pågår för att infor-
mation om fordons bullernivåer ska bli tillgänglig på 
Konsumentverkets webbplats. 

Vägverket har under 2008 gjort förändringar i före- 
skrifterna om kontrollbesiktning och flygande in-
spektion. Det innebär att kraven på mätinstrument 
förenklats, vilket ska göra det lättare för polismyndig-
heterna att skaffa nya instrument för att mäta fordons 
avgasljud. Föreskriften har även kompletterats med 
utförliga anvisningar om hur man utför stationära 
mätningar av motorfordon.

JämställdHetspeRspektiv
Det är osäkert om det finns några skillnader mellan 
hur kvinnor och män påverkas av buller. Några en-
skilda studier indikerar att kvinnor känner sig mer 
störda än män. Av en annan studie framgår att män 
kan löpa större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjuk-
domar om de har utsatts för höga bullernivåer från 
vägtrafiken under en längre tid. Studien visar inte 
samma skillnad för kvinnor. I studierna finns stora 
osäkerheter om förhållanden som kan påverka resul-
taten, bland annat om den verkliga exponeringen för 
buller. Ur forskningen hittills går det inte att fastställa 
om det finns några skillnader i hur män respektive 
kvinnor påverkas av buller. 

inteRnationell utblick 
Buller är en miljöstörning som är mycket utbredd i hela 
Europa. EG-direktivet om omgivningsbuller har införts 
i svensk lagstiftning genom förordning (2004:675) om 
omgivningsbuller. Efter kartläggningar som trafikver-
ken och de tre största kommunerna gjorde under 2007 
har arbetet övergått till att upprätta åtgärdsprogram 
för att minska bullerstörningarna. 

I och med EG-direktivet om omgivningsbuller och 
rapporteringen till EU kommer bättre jämförelser att 
kunna göras mellan länderna. I vissa av de europeiska 
länderna är rikt- eller gränsvärdena för bullerexpo-
nering skarpare än vad de är i Sverige. Där satsar man 
även betydligt större resurser för att minska bullret i 
utomhusmiljöer än vad Sverige gör. 

eTappMåL 3 – VaTTen 
Senast 2010 ska 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. Den ena risken gäller pågå-
ende påverkan från ämnen som förekommer i vägdag-
vatten, bland annat vägsalt och föroreningar som ge-
nereras av trafiken. I praktiken rör dock de enda kända 
fallen av påverkan förhöjda kloridhalter till följd av 
halkbekämpning med salt. Den andra risken är förore-
ning till följd av utsläpp i samband med olyckor eller 
spill. En sådan skada är mycket svår att reparera och 
kan kvarstå i generationer. Detta motiverar skadeföre-
byggande åtgärder, vilket också är vad som efterfrågas 
av huvudmännen för vattentäkterna. Etappmålet gäl-
ler egentligen bara den första riskkategorin. I denna 
redovisning tar vi dock även upp riskhantering med 
tanke på olyckor.

måluppfyllelse

  Målet har inte uppnåtts.

Graden av måluppfyllelse bedöms genom uppgifter 
om hur många stora vattentäkter som är påverkade av 
vägsalt samt hur många av dessa som har åtgärdats. 
Vägverket har rapporterat att 18 (19) vattentäkter är 
påverkade av vägsalt och att 1 (1) åtgärd har haft ef-
fekt hos dessa. Under 2008 har 6 (7) vattentäkter fått 
skydd som syftar till att reducera risken för påverkan 
av utsläpp i samband med olyckor. 

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, och till fysiska åtgärder för att förhindra att salt-
haltigt vägdagvatten når täkten. Säsongen 2006/2007 
spreds drygt 183 000 ton salt på de statliga vägarna, 
vilket är det lägsta värdet sedan 1989/1990. Trögheten 
hos grundvattensystem är dock sådan att oavsett vil-
ken åtgärd vi vidtar så förändras tillståndet långsamt. 
Måluppfyllelsen påverkas också av att miljökvalitets-
normerna har ändrats. Det förslag som kommer att 
träda i kraft under 2009 innebär att totalt 50 till 100 
vattentäkter är påverkade av vägsalt. Därmed kan 
etappmålet omöjligt uppnås till år 2010.

Resultat
Vi har under året intensifierat arbetet med att trygga 
vattentäkter. Främst satsningar i region Skåne har bi-
dragit till att totalt 454 000 konsumenter har fått sina 
vattentäkter tryggade under 2008, vilket kan jämföras 
med fjolårets 180 000 konsumenter.

beHov av åtgäRdeR 
Underlaget vad gäller mätdata från vattentäkter kom-
mer att förbättras bland annat genom att Sveriges geo-
logiska undersökning (SGU) driftsätter en databas för 
övervakning av grundvatten. Databasen förväntas un-
derlätta bevakningen av om vattentäkter är påverkade 
av vägsalt. Metoder för sanering av saltpåverkade vat-
tentäkter behöver utvecklas. Nya och förbättrade till-
stånds- och bristinventeringar behövs som underlag 
för åtgärder för att reducera risker. Dessutom behöver 
vi ta fram en systematisk metodik för hur man bestäm-
mer val av åtgärd. Ett flertal projekt som bidrar till 
detta har pågått under 2008 och detta arbete förväntas 
fortsätta. Implementeringen av EU:s vattendirektiv 
förväntas leda till tydligare och vidare krav, vilket 
medför att detta etappmål kan behöva utvidgas eller 
kompletteras med ytterligare mål.

inteRnationell utblick 
I en internationell jämförelse är Sveriges situation 
med dricksvattenförsörjning 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 vattnet inte behö-
ver behandlas innan det levereras till kunden. 
 
 

Positiv regional utveckling

deLMåL FöR ReGIonaL uTVeckLInG
En regional utveckling, där vägtransportsystemets utformning 
och funktion ska 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”.

Bryggan mellan transportsystemet och regional 
utveckling 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.  

Det finns fem mått som Vägverket använder för att 
mäta hur väl transportsystemet har bidragit till en 
regional utveckling.

Tillgänglighetskriterier:
Förändringar i tillgänglighet till arbetsmarknad, till 
regionala centrum och till nationella centrum. 

Tillväxtkriterier:
Påverkan av förändringar i vägtransportsystemet un-
der de senaste fem åren på antalet sysselsatta och på 
inkomstnivå, under en tidsperiod på cirka 20 år.

måluppfyllelse

  Delar av målet har uppnåtts.

Generellt sett har de senaste årens förändringar i 
transportsystemet gynnat Norrlandskusten och delar 
av södra Sverige, medan storstäderna och Norrlands 
inland påverkats i liten omfattning. Under 2008 har 
dock det nya hastighetssystemet inneburit försämrad 
tillgänglighet i de norra delarna av landet, se rappor-
tering under delmålet tillgänglighet.

 tillgänglighet till arbetsmarknad 2004 – 2008•  
Cirka 3 300 000 personer bor i områden som har 
fått ökat antal arbetsplatser som kan nås inom 45 
minuter och 3 700 000 personer bor i områden som 
fått en minskning av antalet arbetsplatser. Netto 
har alltså tillgänglighetet till arbetsmarknaden 
minskat. 

 tillgänglighet till regionala centrum 2004 – 2008•  
Nettoantalet boende som har fått kortare restid till 
regionala centrum är cirka 1 176 000.

Resultatredovisning – God miljö Resultatredovisning – Positiv regional utveckling
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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.

I ett tillväxtpolitiskt perspektiv påverkas förutsätt-
ningarna för positiv regional utveckling av ett flertal 
politikområden. Bland annat påverkas de av närings-
politik, arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik 
och landsbygdspolitik. En positiv utveckling uppnås 
mest effektivt om olika politikområden samverkar mot 
gemensamma mål. Det är därför viktigt att transport-
frågorna utvecklas i samverkan med övriga samhälls-
sektorer.

En fördelningspolitisk dimension finns även i trans-
portpolitiken enligt propositionen Moderna transpor-
ter, som säger 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 bero-
ende av utvecklingen på den regionala nivån i olika 
delar av landet. Inte minst viktigt är hur de mest nä-
ringslivsintensiva 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. 

metod föR bedömning av måluppfyllelse
Av de olika tillgänglighetsmåtten är det förändringar 
av tillgängligheten till arbetsmarknad – arbetskraft 
respektive arbetsplatser – som har störst påverkan på 
förutsättningarna för tillväxt och ekonomisk utveck-
ling. Vi bedömer utfallet genom att analysera restider 
med bil till olika samhällsfunktioner. För att ett område 
ska tas med i beräkningen ska restiden till det regionala 
centrumet vara längre än 30 minuter och ha förändrats 
mer än 30 sekunder. Beräkningen av tillgängligheten till 
nationella centrum gäller områden med längre restid 
än en timme och större förändring än fyra minuter. Den 
högre gränsen för nationella centrum motiveras av den 
lägre frekvensen resor till storstäder i de fall de inte 
betraktas som regionala centrum. För vissa områden är 
nationellt centrum även regionalt centrum. 

däremot män reser betydligt längre sträckor per dag 
än kvinnor.3 Det innebär att män reser med snabbare 
färdmedel än kvinnor, män använder bil mer än kvin-
nor, kvinnor reser mer med kollektivtrafik än män.

I ett pendlingsstråkprojekt i Skåne har Vägverket 
prioriterat sträckor som kan bidra till att stärka och 
utveckla kvinnornas lokala arbetsmarknadsregioner, 
som är geografiskt mindre, före de sträckor som vidgar 
männens geografiskt större arbetsmarknadsregioner. 
Vi planerar där åtgärder i första hand i de delar av väg-
transportsystemet som ligger nära de regionala centru-
men innan vi vidtar åtgärder längre ut i vägsystemet.

I Göteborg har vi anlagt ett jämställdhetsperspektiv 
på tillgängligheten till arbetsmarknader genom att 
förbättra tillgängligheten för kortare arbetspendling i 
och runt tätorter.
 
inteRnationell utblick 
I resvaneundersökningar i Schweiz har det framkommit 
att medborgarna reser längre sträckor på vägnätet än 
tidigare. Samtidigt tar resandet kortare tid.1 I England 
bedöms tillgänglighet bland annat genom att man mäter 
restiden för de långsammaste resorna på det strategiska 
vägnätet. Deras mätningar visar att restiden för de lång-
sammaste resorna har ökat med över fyra procent från 
2005 till 2008.4 På Irland arbetar man för att öka till-
gängligheten i särskilt utsatta områden i urbana miljöer.

Nederländerna har identifierat stora problem med 
tillgängligheten de senaste åren. Under 2008 har man 
därför beslutat att förbättra läget. Inriktningen ska 
vara att minska restiderna från dörr till dörr, minska 
trafikstockningarna samt öka förutsägbarheten i re-
sandet, det vill säga andelen resor som kommer i tid. 
Målet är att fram till 2020 komma ner till 1992 års nivå 
för respektive mått.5

 

Jämställt vägtransportsystem

deLMåL FöR JäMsTäLLdheT
Ett jämställt vägtransportsystem, som är utformat så att det 
svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor 
och män ska ha samma möjligheter att påverka transportsys-
temets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värde-
ringar ska tillmätas samma vikt.

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

2. RES 2005 – 2006, SIKA 2007:19.
3. Enligt Jörg Häberli, Eidg. Dept. Für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation UVEK Bundesamt für Strassen.
4. Department for Transport: Statistical Release: Congestion on inter-

urban roads Monthly provisional estimates Mars 2008.
5. Veerkenwaterstaat, Nederländerna Policy Framework for utilisation 

– A pillar for better accessibilty 2008.

 tillgänglighet till nationella centrum 2004 – 2008•  
Till nationella centrum har netto 624 000 personer 
fått kortare restid. Förändringarna är i de flesta 
fall mindre än 15 minuter.

 påverkan på antal sysselsatta •  
Cirka 3 000 arbetstillfällen bedöms uppkomma 
som en följd av förändringarna i vägsystemet år 
2004 – 2008. Effekten beräknas uppstå inom 20 år 
efter förändringarna i vägsystemet.

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

vad innebäR positiv Regional utveckling?
Frågor om transportsystemets betydelse för tillväxt 
och livskraft har en framskjuten plats i transport-
politiken och är direkt kopplade till den regionala 
utvecklingspolitiken. Målet för den regionala utveck-
lingspolitiken är väl fungerande och hållbara lokala 
arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla 
delar av landet. Nyckelbegrepp är tillväxt och livskraft 
i hela landet. Enligt propositionen Moderna transpor-
ter1 ska tillväxten vara ”långsiktigt hållbar”. Detta be-
grepp innefattar dimensionerna ekonomisk hållbarhet, 
ekologisk hållbarhet och social hållbarhet.

Hållbarhetsvillkoret ger en betydligt vidare inne-
börd åt tillväxtbegreppet än den snävt ekonomiska. 
En tolkning av den sociala dimensionen är att alla 
medborgare ska ha goda levnadsbetingelser i form 
av bland annat tillgång till olika samhällsutbud och 
aktiviteter som är av betydelse för en god livskvalitet. 

Resultatredovisning – Positiv regional utveckling Resultatredovisning – Jämställt vägtransportsystem

1. Regeringens proposition 2005/06:160

Målet för den regionala utvecklingspolitiken 
är väl fungerande och hållbara lokala arbets-
marknadsregioner med en god servicenivå  
i alla delar av landet.

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 till inverkan av trängsel i trafik-
systemet. Utöver detta finns det 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 
när vi vill skapa attraktiva livsmiljöer i olika områden, 
vilket är viktigt för utvecklingen i dessa.

Delmålet om regional utveckling är mycket komp-
lext, vilket innebär att det inte har tagits fram full-
ständiga uppföljningsbara etappmål med åtföljande 
uppföljningsmetoder. Uppföljningen avgränsas till ett 
antal indikatorer som beskriver utvecklingen då det 
gäller vägtransportsystemets påverkan på tillväxt och 
tillgänglighet.

JämställdHetspeRspektiv
Det dagliga resandet totalt i Sverige för alla färdsätt 
exklusive flyg består till stor del av resor till och från 
arbetet. Detta resande karakteriseras av att restiden 
är ungefär densamma för kvinnor och män, medan 
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Ett jämställt vägtransportsystem svarar mot både 
kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män 
har samma möjlighet att påverka hur systemet utfor-
mas och förvaltas och i verksamheten ska kvinnors 
och mäns värderingar och synpunkter värderas lika. 
Jämställdhet handlar inte bara om jämställd represen-
tation utan även om praktisk handling som ska kunna 
mätas. Vi arbetar med att integrera jämställdhet i Väg-
verkets verksamhet för att säkerställa att delmålet inte 
behandlas som ett tillägg utan ingår i den ordinarie 
verksamheten. 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. När dessa 
värderingar och behov hanteras rättvist, ständigt och 
självklart har vi uppnått det jämställda vägtransport-
systemet.

vägplaneringsprocessen, utbildning i jämställdhets-
frågor inom organisationen, andel kvinnor och män 
som är specialister, andel kvinnor och män i lednings-
grupper samt andel kvinnor och män som är medarbe-
tare respektive chefer. 

Kvinnors och mäns lika villkor i trafiken mäts ge-
nom tillstånd i vägtransportsystemet. Det vi mäter är 
trafikanternas betyg på hur vägarna sköts under som-
marhalvåret, andelen kvinnor som har körkort, vilken 
uppfattning kvinnor och män har om vägtransport-
systemet samt hur riskfylld trafiken upplevs. Vi analy-
serar trenden för de senaste fem åren.

HuR Jämställt äR vägtRanspoRtsystemet? 
Påverkansmöjligheter
Att ha kunskap om jämställdhet och metoder för hur 
jämställdhetsintegrering genomförs är en förutsätt-
ning för att uppnå en jämställd verksamhet. Under 
2008 har 46 procent av Vägverkets personal gått en 
datorbaserad grundläggande jämställdhetsutbildning. 
Sammanlagt har cirka 600 personer på Vägverket, 
exklusive affärsenheterna, utbildats i jämställdhets-
frågor. Det motsvarar 74 procent av den strategiska 
personalen. Närvaro på möten är en grundläggande 
förutsättning för påverkan. Vägverket följer upp an-
delen kvinnor och män som deltar på möten under 
vägplaneringsprocessen. På de möten som vi har följt 
upp under 2008 var andelen kvinnor som deltog totalt 
33 (40) procent. Vi har startat ett utvecklingsarbete för 
att förbättra mätningen av fördelningen mellan kvin-
nor och män bland dem som deltar i vägplaneringspro-
cessen. Målet är att lägst 40 procent av deltagarna är 
kvinnor senast 2010. 

Av cheferna i Vägverket är 19 procent kvinnor, vilket 
är en ökning med en procentenhet jämfört med 2007. 
Inom myndighetsdelen är andelen chefer som är kvin-
nor oförändrat 37 procent. Sedan 2003 har andelen 
kvinnor bland cheferna totalt ökat med 11 procenten-
heter (från 26 till 37 procent). Ett jämställdhetsindex 
beräknas efter att andelen chefer som är kvinnor ska 
vara lika stor som andelen medarbetare som är kvin-
nor. Det optimala värdet är ett. Vägverkets värde på 
detta index är oförändrat från 2007 det vill säga 0,7.  
Av specialister i Vägverket är 32 procent kvinnor, en 
ökning med nio procentenheter sedan 2007 och i 40 
procent av nya styrgrupper för organisationsövergri-
pande projekt var fördelningen mellan kvinnor och 
män jämställd, det vill säga inget kön hade en repre-
sentation som understeg 40 procent.

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 indirekt information om jämställdheten. 

Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors an-
vändning av vägtransportsystemet. Andelen kvinnor 
som använder kollektiva färdmedel för sina arbets-

resor av det totala antalet arbetsresor var oförändrad 
från 2007, 18 procent medan andelen män var 14 pro-
cent 2008, 11 procent 2007.

Män har körkort i större utsträckning än vad kvin-
nor har. Bland män 18 – 84 år hade 53 procent körkort, 
vilket är sex procentenheter mer än för kvinnor i 
samma ålder. Sedan 2003 har körkortsinnehavet bland 
kvinnor ökat med cirka 0,1 procentenheter varje år 
från 46,5 till 46,9 procent, medan männens körkorts-
innehav har minskat från 53,5 till 53,1 procent. 

Mätningarna av trafikanternas betyg på drift och 
underhåll visar att kvinnor och män är olika nöjda 
med hur vägarna sköts under sommarhalvåret. Kvin-
norna är i genomsnitt något nöjdare än män. Den år-
liga trafiksäkerhetsenkäten visar bland annat att det 
finns skillnader i kvinnors och mäns uppfattning om 
hur riskfylld trafiken är. Fler kvinnor än män anser 
att trafiken har blivit mer riskfylld under senare år. 
I åldersgruppen 20 – 24 år upplever dubbelt så många 
kvinnor som män att trafiken har blivit mer riskfylld. 
Sett över en femårsperiod har inte någon förändring 
skett i kvinnors och mäns uppfattning om hur riskfylld 
trafiken är. 

Vägverkets mätning av hur nöjda medborgarna är 
med sina resor, nöjd kundindex (NKI), visar att kvin-
nors och mäns nöjdhet inte förändrats sedan 2005, 
men kvinnor är generellt en aning nöjdare än män. 

vägveRkets åtgäRdeR undeR 2008
Vägverket gör den sammantagna bedömningen att 
arbetet med att integrera jämställdhet i verksamhe-
ten har utvecklats under 2008, men att det återstår 
en del arbete. Att individbaserad statistik samlas in, 
analyseras och presenteras efter kön är en viktig förut-
sättning för att jämställdhetsintegrera verksamheten. 
Vägverkets mätplan ger en samlad bild av vilka interna 

och externa mätningar som genomförs. I mätplanen 
för 2008 finns 144 mätningar registrerade, varav 60 
procent är individbaserade och möjliga att fördela på 
kvinnor och män. Av dessa har 69 procent en uppdel-
ning på kön. Jämfört med 2007 har andelen undersök-
ningar där man anger att variabeln kön finns tillgäng-
lig ökat med cirka nio procentenheter. Detta innebär 
att analyser och utvärderingar fördelad på kön medför 
att Vägverkets verksamhet förbättras med hänsyn till 
kvinnor och män.

 I förändringen av Vägverkets organisation har vi 
arbetat med att säkerställa jämställdhet i ledningssys-
tem. Bland annat har vi utvecklat mål, mått och indika-
torer samt tillståndsmått för övriga delmål för bättre 
målstyrning. 

Under året har vi börjat integrera jämställdhet i Väg-
verkets gemensamma projektmodell. Vi har bedömt 29 
projektdirektiv av totalt 35 ur ett jämställdhetspers-
pektiv. Vi har infört ett krav på ideella organisationer 
att de beskriver hur jämställdhet beaktas inom det 
område de söker bidrag för hos Vägverket. Under 2008 
har vi säkerställt att individbaserad statistik fördelas 
på kön i publikationer och på vårt intranät och externa 
webbplats. 

andRa faktoReR som bidRaR till påveRkans-
möJligHeteR samt lika villkoR ocH beHov
Det saknas ännu data från flera aktörer inom väg-
transportsektorn.  Det saknas också i många fall histo-
riska data för att kunna göra jämförelser och se tren-
der och det krävs därför såväl fortsatta mätningar som 
en fortsatt utveckling av mått och mätmetoder. 

Hur styrelser och politiskt tillsatta nämnder för aktö-
rer inom vägtransportsektorn är sammansatta med hän-
syn till kön är ett mått på i vilken grad de olika könen 
kan påverka utformningen av vägtransportsystemet.  

Resultatredovisning – Jämställt vägtransportsystem Resultatredovisning – Jämställt vägtransportsystem

ett jämställt vägtransportsystem svarar mot 
både kvinnors och mäns transportbehov.

måluppfyllelse

  Delar av målet har uppnåtts.

Vägverket mäter jämställdhet i transportsystemet ge-
nom ett fåtal yttre och inre kriterier. Utfallet av dessa 
mätningar visar att jämställdheten inte har ökat under 
den senaste femårsperioden. Vi bedömer ändå att må-
let delvis är uppfyllt eftersom de åtgärder Vägverket 
vidtagit för att jämställdhetsintegrera sin egen verk-
samhet bidrar till att förutsättningarna för jämställd-
het ökar för vägtransportsystemet totalt.

HuR mäteR vi JämställdHet?
Ett jämställt vägtransportsystem redovisas och be-
döms utifrån områdena ”lika villkor och behov” res-
pektive ”påverkansmöjligheter”. Områdena värderas 
var för sig och därefter görs en sammanvägd bedöm-
ning av måluppfyllelse för delmålet. Under 2008 har 
Vägverket fastställt ett antal mått som ligger till grund 
för en bedömning av måluppfyllelse. Vi redovisar även 
utfall och analys för andra mått och aktiviteter som 
inte ligger till grund för vår bedömning av målupp-
fyllelse men som bidrar till bilden av hur jämställt 
vägtransportsystemet är. De organisatoriska köns-
mönstren skiljer sig inte på ett avgörande sätt mellan 
olika aktörer inom vägtransportsektorn. Det saknas 
data från flera viktiga aktörer och därför utgår vi från 
att informationen från Vägverket kan användas för att 
generalisera tillståndet inom sektorns aktörer i stort.

Kvinnors och mäns möjligheter att påverka mäts ge-
nom andelen kvinnor och män på samrådsmöten inom 
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I förtroendeuppdrag i kommunala facknämnder för tek-
nik, miljö, trafik och fastighet är fördelningen 29 procent 
kvinnor och 71 procent män. I trafikhuvudmännens led-
ningsgrupper sitter i genomsnitt 16 procent kvinnor.

 I vilken utsträckning kvinnor och män arbetar deltid 
kan påverka resmönstren. Det är betydligt större andel 
män än kvinnor som arbetar heltid. Kvinnor tar också 
på sig ett större ansvar för omsorg om barn och gamla. 
Män arbetar till exempel dubbelt så mycket betald som 
obetald tid medan kvinnor arbetar lika mycket betald 
som obetald tid. Exempelvis tar kvinnor ut 64 procent 
av ersatta dagar för vård av barn (tillfällig föräldrapen-
ning) och männen 36 procent. Detta påverkar troligen 
även de transporter som män och kvinnor efterfrågar. 
Synen på mäns och kvinnors roller i samhället föränd-
ras långsamt. Det innebär att även resmönstren föränd-
ras med viss tröghet.

HuR nåR vi ett Jämställt  
vägtRanspoRtsystem?
Jämställdhetsarbetet måste bedrivas på olika fronter 
och olika nivåer i myndighetens verksamhet. För att in-
tegrera jämställdhet i hela myndighetens arbete måste 
vi tillförsäkra att jämställdhet beaktas i lednings- 
systemet och blir en normal del av verksamheten till 
exempel i styrkort, budget, verksamhetsplan, delårsrap-
porter och årsredovisning. Utöver detta bör ett utveck-
lingsarbete bedrivas inom de verksamhetsområden som 
ingår i målbilden av ett jämställt vägtransportsystem. 
Inom dessa områden krävs i de flesta fall att det finns 
könsuppdelad statistik för att vi ska kunna börja analy-
sera och integrera.  

Vägverket har tolkat regeringens krav på ett jämställt 
vägtransportssystem genom en målbild som tydliggörs 
i fem strategier. Strategierna är framtagna inom Väg-
verket, 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 det ska gå att nå 
ett jämställt transportsystem. De är giltiga över flera år 
men ska revideras kontinuerligt. Strategierna utgår från 
kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter att 
använda vägtransportsystemet och ska leda till att vissa 
resultat och tillstånd uppnås. En förutsättning för att nå 
målen är att de verksamheter som bedrivs med inrikt-
ning på övriga transportpolitiska delmål bidrar till att 
uppfylla även jämställdhetsmålen.

Strategi 1:  Kvinnor och män ska ha en jämställd rep-
resentation i arbetsgrupper, beslutande-
grupper och styrgrupper samt jämställd 
ansvarsfördelning inom vägtransportsek-
torn.

Strategi 2:  För att uppnå en transportförsörjning som 
är både samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar måste kvinnor och män 
ha lika möjlighet att utnyttja vägtransport-
systemet.

Strategi 3:  All individbaserad statistik ska delas upp 
på kvinnor och män och skillnaderna ska 
beaktas vid analyser.

Strategi 4:  Vägverkets medarbetare ska ha kunskap, 
kompetens och förståelse för vad 
jämställdhetsintegrering 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.

Jämställdhetsintegrering (eng. Gender mainstrea-
ming) innebär att verksamheter ska bedrivas så 
att de tjänster och den service som erbjuds med-
borgarna är lika tillgängliga, har lika hög kvalitet 
och är lika väl anpassade för alla, oavsett kön. 
Strategin betyder att personer som ansvarar för 
en verksamhet också ska analysera och jämställd-
hetsintegrera sin verksamhet så att jämställdhets-
målet nås.

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 återkommande delar 
i en fortgående förändringsprocess och kan användas 
för att mäta såväl jämställdheten i vägtransportsys-

temet som hur långt organisationen har kommit i sin 
jämställdhetsintegrering.

Vi bedömer att det långsiktiga arbetet med jämställd-
hetsintegrering i Vägverket har stabiliserats under 
2008. De grundläggande kunskaperna om jämställd-
hetsmålet och jämställdhetsintegrering bedöms ha 
ökat, främst beroende på att medarbetarna har genom-
fört den grundläggande datorbaserade utbildningen. 
Det strategiska fördjupningsdokumentet om jämställd-
het har presenterats i olika ledningsgrupper och utgör 
också underlag för 2009 års verksamhetsplanering. 
Flera av åtgärderna i fördjupningsdokumentet medver-
kar till att jämställdhet beaktas i Vägverkets lednings-
system, att fördelningen mellan kvinnor och män ska 
vara minst 60/40 i styr- och arbetsgrupper inom olika 
projekt och att individbaserad statistik är fördelad på 
kön. Detta innebär att Vägverket sammantaget ytterli-
gare har närmat sig det tredje steget på trappan. [Fig. 61]

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 fort-
farande är manlig dominans i de forum som påverkar 
vägtransportsystemets tillkomst, utformning och 
förvaltning. Jämställdhetsintegreringen är generellt 
sett låg. Det har rimligtvis medfört att åtgärder som 
förbättrar vägtransportsystemet har utgått från man-
liga resmönster, och att de manliga perspektiven har 
fått högst prioritet och störst resurser. Exempelvis har 
åtgärder för bilars framkomlighet prioriterats framför 
tillgång till kollektivtrafik.

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. 

1. Jämstöd, utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i  
staten (N2005:02).

Exempel:
 Kvinnor har större andel deltidsarbete och tar • 
större ansvar för hushållsarbete och för omsorg 
om barn och gamla.
 Män har större arbetsmarknadsregioner.• 
 Män reser i större utsträckning med bil.• 
 Kvinnor reser oftare med kollektivtrafik.• 

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 sam-
hälle konserveras. Jämställdhetsarbetet bör bedrivas 
både på 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), koldioxidprob-
lematiken 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: datorbaserad utbildning samt utbild-
ning som en del i ordinarie verksamhet, utveckling av 
mål och mått, handlingsplaner för utpekade områden 
med mera. Genom att den datorbaserade jämställdhets-
utbildningen används av andra aktörer än Vägverket 
har kunskaperna ökat bland dessa. Under 2009 kommer 
Vägverket att publicera förslag till metoder att arbeta 
med jämställdhet i samhällsplaneringen, vi kommer 
också att göra översyn av olika effektsamband med 
särskild hänsyn till kvinnor och män.

Resultatredovisning – Jämställt vägtransportsystem Resultatredovisning – Jämställt vägtransportsystem
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[Fig.61] JäMsTäLLdheTsInTeGReRInG I åTTa sTeG 
Tolkning av ”JämStöd-trappa” 
 
 

Man går upp och ner för trappan till dess att hela  
organisationen (totalt sett) når tillräckliga resultat  
på samtliga steg.
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Integrering av barnperspektiv i verksamheten Integrering av barnperspektiv i verksamheten

Enligt Vägverkets Strategiska plan 2008 – 2017 ska 
FN:s konvention om barnets rättigheter integreras i 
all verksamhet.1 Riksdagen har antagit en nationell 
strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets 
rättigheter i Sverige. I strategin framhålls att statliga 
myndigheter ska ta hänsyn till vissa av konventionens 
grundläggande principer:

 Artikel 2 handlar om att skapa likvärdiga villkor • 
för alla barn och kräver bland annat kartläggning 
och datainsamling av barns situation och faktorer 
som påverkar deras livsvillkor.
 Artikel 3, principen om barnets bästa i främsta • 
rummet vid alla åtgärder som rör barn, innebär att 
inför planering och beslut som rör barn ska pröv-
ningar av barnets bästa göras, det vill säga barn-
konsekvensanalyser.
 Artikel 6, principen om barnets rätt till liv och • 
utveckling, handlar om att skapa en miljö för bar-
net som ger största möjligheter till överlevnad och 
utveckling. Detta förutsätter att olika aktörer sam-
arbetar.
 Artikel 12, principen om barnets rätt att komma • 
till tals, handlar om att barn ska ges möjlighet till 
inflytande i frågor som rör dem.2

Redovisningen av Vägverkets åtgärder för integrering 
av barnperspektiv i verksamheten knyter an till den 
nationella strategin.

åtgäRdeR som genomföRts föR att ta Reda 
på HuR baRn beRöRs av elleR påveRkas av 
vägtRanspoRtsystemet
Vägverket har på olika sätt kartlagt och samlat data 
om hur barn berörs av eller påverkas av olika faktorer 
i vägtransportsystemet, i enlighet med konventionens 
artikel 2.

På regeringens uppdrag har Vägverket utrett för- och 
nackdelar med en hastighetsbegränsning till 30 km/tim 
för de som passerar bussar som stannat för att låta 
passagerare stiga på eller av – den så kallade 30-regeln. 
Fem kommuner (Gotland, Linköping, Luleå, Kristian-
stad och Örnsköldsvik) har genomfört försök med olika 
åtgärder för att öka säkerheten för bussresenärer och 
då framförallt barn.3 4 5 6

Integrering av barnperspektiv 
i verksamheten

Försöket visar att 30-regeln ger ökad säkerhet för 
bussresenärer, men att ytterligare åtgärder behövs för 
att öka säkerheten, framför allt för barn på väg till och 
från hållplatser samt när de väntar vid en hållplats. 
Vägverket föreslår att Sverige med vissa undantag in-
för en regel om 30 km/tim för fordon som passerar en 
stillastående buss utmärkt med 30-skylt. Regeln ska 
gälla på vägar med hastighetsbegränsning upp till och 
med 70 km/tim. Vi föreslår att regeln ska vara fullt in-
förd för bussar som kör skolrelaterade resor år 2016.7

Andra kartläggningar som genomförts gäller barns 
skolvägar och inventeringar av busshållplatser och 
cykelvägar. De har genomförts i dialog med kommuner, 
genom enkäter, vid möten med trafikhuvudmän, för-
äldrar, barn med flera. Resultaten tas med i underlag 
för åtgärdsplaneringen och kommunerna får också ta 
del av resultaten. 

baRnkonsekvensanalyseR
Konventionens artikel 3, principen om barnets bästa i 
främsta rummet, innebär att en barnkonsekvensanalys 
ska göras vid alla åtgärder som rör barn. Beslutande 
myndigheter bör så långt som möjligt försäkra sig om 
att barnets bästa kommer med i avvägningen och redo-
visas i beslutsprocessen.8 

Under året har nio barnkonsekvensanalyser genom-
förts. De flesta har gällt utbyggnad av gång- och cykel-
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1. Vägverket. (2008). Utvärdering av 30-regeln i Örnsköldsvik – försök 
med lagstadgad 30 km/tim vid passage av stillastående buss. Publi-
kation 2008:117. 

vägar och åtgärder för att binda samman ett befintligt 
gång- och cykelvägnät. Ytterligare tre analyser har 
påbörjats. 

En barnkonsekvensanalys har gjorts i försöket med 
den så kallade 30-regeln. Försöket visar att hastighe-
ten sänks då bussen finns närvarande men inte till 30 
km/tim. Analysen indikerar att den bästa åtgärden för 
att förbättra barnens säkerhet vid skolskjutsning är 
att ordna skolskjutsens färdväg så att barnen inte be-
höver korsa vägen när de ska till eller från hållplatsen. 
I de fall man ändå anser att barnen måste korsa vägen 
är den bästa åtgärden att bygga om trafikmiljön. 

vid hållplatserna.1 Barnens synpunkter har dokumen-
terats och legat till grund för åtgärder.

I samband med dialogmöten med allmänheten har 
särskilda aktiviteter genomförts för att ta reda på 
barnens målpunkter och rörelsemönster. Projektledare 
och konsulter har besökt skolor för att informera om 
planerade ombyggnader och hämta in kunskap och 
åsikter från skolbarnen. I en del sektorsprojekt har 
utvärderingar genomförts för att samla in kunskap 
och erfarenheter. Utifrån barnens synpunkter har pro-
jekten förbättrats.

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 
frågor till Vägverket.

infoRmation ocH undeRvisning
Vägverket har inlett ett samarbete med Skolverket, 
Rikspolisstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting 
och Nationalförening för trafiksäkerhetens främjande 
för att utveckla stödet till skolans arbete med trafik. 

Flera projekt handlar om information till skolor och 
föräldrar om säkra avstigningsplatser för barn och 
begränsad hastighet intill skolorna. Andra aktiviteter 
gäller samarbete med kommunerna i projekt som rik-
tar sig till unga mopedförare.

Kampanjer om att gå och cykla till skolan har genom- 
förts i samarbete med en del kommuner. Vi har också 
haft information och utbildning om cykelhjälmar, 
synbarhet, barn i bil med mera riktat 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. Information 
som riktar sig främst till vuxna finns på Vägverkets 
webbsidor Barn och närsamhälle.

projektledare och konsulter har besökt  
skolor för att informera om planerade  
ombyggnader och hämta in kunskap  
och åsikter från skolbarnen.

samveRkanspRoJekt med olika aktöReR  
i syfte att föRbättRa vägtRanspoRt- 
systemet föR baRn
Vägverket har inom ramen för sektorsansvaret drivit 
olika samverkansprojekt för att förbättra vägtrans-
portsystemet för barn. Samverkansprojekten knyter 
an till strategin för att genomföra barnets rättigheter 
enligt artikel 6.

Vägverket har särskilt beaktat barns villkor när vi 
har granskat kommunala planer. Vi har haft möten 
och annan kommunikation för att påverka tjänstemän 
och barnföreträdare i kommuner att arbeta med sam-
ordning, information och utbildning för att förbättra 
barns skolvägar och trafiksäkerhet.

En så kallad skolskjuts-OLA har genomförts för att 
pröva om OLA-metoden kan användas för att utreda 
ansvar och roller inom skolskjutsområdet. OLA står för 
”objektiva fakta, lösningar och avsikter” och metoden 
innebär att olika aktörer samarbetar för att hitta lös-
ningar och lämnar avsiktsförklaringar.

Riktade åtgärder för att förbättra barns skolvägar 
har genomförts, som att bygga gång- och cykelvägar, 
säkring av övergångsställen och gångpassager, byg-
gande av timglashållplatser, statsbidragsgivning till 
kommunerna för att genomföra trafiksäkerhetsåtgär-
der för barn med mera. Vid prioritering av plogsträckor 
och halkbekämpning har skolvägar prioriterats.

metodeR som använts föR att baRn ska 
komma till tals
Vägverket har använt olika metoder för att barn ska 
komma till tals i enlighet med artikel 12 i FN:s konven-
tion om barnets rättigheter. I vägprojekt där Vägverket 
har gjort barnkonsekvensanalyser har berörda barn 
fått lämna sina synpunkter. Inom ramen försöket med 
30-regeln har skolskjutsbarnen själva medverkat ge-
nom att presentera hur de ser på problem och risker 

Integrering av barnperspektiv i verksamheten Integrering av barnperspektiv i verksamheten
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I Sektorsrapporten brukar Vägverket ha med ett särskilt 
temaavsnitt. I år har vi valt att behandla en alltid  
aktuell storstadsfråga, nämligen trängsel. 

tRafikveRkens uppdRag
Trafikverkens viktigaste uppdrag och överordnade mål 
är att med en begränsad budget skapa mesta möjliga 
nytta såväl på kort som på lång sikt. För att hitta den 
optimala mixen av lösningar räcker det inte att ta reda 
på vilken summa pengar som behövs för att genomföra 
olika åtgärder. Man måste också skaffa sig kunskap 
om vad som är viktigt och värdefullt för samhället och 
dess invånare. Att minska trängseln i storstäderna är 
en angelägen uppgift ur både individens och samhäl-
lets perspektiv.

vaRföR uppkommeR tRängsel?  
När man bestämt sig för att genomföra en resa gör 
man även en bedömning av att den nytta man får ut av 
resan är större än de uppoffringar och kostnader som 
krävs för att genomföra resan. 

Detta gäller förstås alla val man gör i livet – stort som 
smått. Det är inte nödvändigtvis så att valet man gör 
bara beror på den nytta och de kostnader som ”drabbar” 
en själv. En del väger också in miljöaspekter medan 
andra kanske tänker på oskyddade trafikanter när de  
gör sina val. När det handlar om resor till och från arbetet 
 så gjorde man ett viktigt val redan när man skrev på 
anställningskontraktet och därmed bestämde att man 
var beredd att ta de kostnader och uppoffringar som 
uppstår i samband med transporten till och från arbetet.

Trängsel är resultatet av många människors bedöm-
ning att det faktiskt är värt att sitta den där extra tiden 
i kö på morgonen. Man är beredd att offra lite extra tid 
på att resa kanske för att kunna bo i villa istället för 
i lägenhet eller för att komma närmare naturen. Man 
offrar tid för att uppnå någonting positivt. För dem 
som väljer att långsamt rulla fram på vägarna i rus-
ningstid så överväger trots allt fördelarna med resan. 

Men det finns också de som väljer att inte göra resan. 
Kanske är det trängseln – den extra tiden som resan 
egentligen inte hade behövt ta – som är droppen som 
får somliga att inte ge sig ut i trafiken när det går som 
långsammast på vägarna.

Vad gör då de vars ”kalkyl” blir negativ? Det vill säga 
de som bedömer att nackdelarna väger tyngre än för-
delarna med att ge sig av till jobbet med bil klockan 
halv åtta på morgonen från bostaden i Partille in till 
centrala i Göteborg. [Fig. 62] 

Tema: Trängsel i storstad

Väljer de att resa lite tidigare för att slippa den värsta 
trängseln? Eller har de kanske möjlighet att välja buss, 
tunnelbana eller spårvagn istället för bil? Man kanske 
kan åka en annan väg som är längre men med mindre 
trängsel. Är det några som väljer att inte resa alls? 

Om man har möjlighet att arbeta hemifrån istället  
för att ta sig in till sitt arbete i centrala Göteborg så har 
man vunnit både tid och pengar och minskat miljö- och 
trafiksäkerhetskostnaderna. Men följden av att man 
inte gjorde resan och därmed inte utsatte sig för träng-
sel är ju också att man missar utbyte och gemenskap 
med kolleger och arbetskamrater. Det är ju inte heller 
alla jobb som är möjliga att göra hemifrån. Att minska 
sina timmar i trängsel genom att resa lite tidigare el-
ler senare kan förstås vara ett alternativ om man har 
den möjligheten. Man vinner tid men förlorar kanske i 
bekvämlighet och livskvalitet genom att förlägga resan 
till annan tid än den som man egentligen helst skulle 
ha valt. När man vet att man riskerar att resan blir 20 
minuter längre än vad den är under de flesta av dygnets 
övriga timmar kan kollektivtrafiken vara ett bra alter-
nativ. Väljer man att ta bussen från Partille in till stan 
så slipper man trängsel – i alla fall på de sträckor som 
har kollektivtrafikkörfält. Tar man pendeltåget slipper 
man trängsel helt och hållet. Tågresan tar bara cirka 10 
minuter – om inga oväntade förseningar inträffar.

[Fig.62] hasTIGheT en MoRGon I RusnInGsTId på VäGsTRäckan 
MeLLan paRTILLe och cenTRaLa GöTeBoRG,  
hasTIGheT kM/TIM
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Tema: Trängsel i storstad

vad ”kostaR” tRängsel?
Är frågan viktig? Behöver man veta vad trängsel ”kostar” 
i tid, pengar och miljö? Varför behöver man veta det? 

Den som har en begränsad summa pengar till sitt 
förfogande försöker förstås få ut mesta möjliga nytta 
till så liten kostnad som möjligt. Har man en lön som 
inte räcker till för allt man vill köpa så får man prio-
ritera sina inköp. På samma sätt är det för en stat som 

har en begränsad budget som inte räcker för att upp-
fylla alla önskningar och lösa alla problem i samhället. 
Då blir det viktigt att bedöma olika alternativa lös-
ningar så att man hittar de lösningar som till minsta 
kostnad uppfyller önskemålen och löser problemen. 
Det är politikerna som ytterst har ansvaret för att 
skattepengarna används på bästa sätt. 

Tema: Trängsel i storstad

att minska trängseln i storstäderna är en 
angelägen uppgift ur både individens  
och samhällets perspektiv.
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Trafikverkens viktigaste uppdrag och överordnade 
mål är just att med en begränsad budget skapa mesta 
möjliga nytta. Självklart innebär uppdraget att de lös-
ningar man väljer att satsa på ska vara lika fördelak-
tiga på både kort och lång sikt. Har man en begränsad 
budget ska man således prioritera de lösningar som 
tillsammans och över tiden ger mesta möjliga nytta till 
minsta möjliga kostnad. För att hitta den här optimala 
mixen av lösningar räcker det inte att ta reda på vilken 
summa pengar som behövs för att genomföra olika 
åtgärder. Man måste också skaffa sig kunskap om vad 
som är viktigt och värdefullt för samhället och dess 
invånare. Vad är mest effektivt: att minska trängsel 
genom att bygga ett nytt buss- eller bilkörfält eller 
att ta ut trängselskatt av dem som använder vägen? 
Kanske det är effektivast att lägga om eller sätta in fler 
turer med buss eller att minska risken för förseningar 
för pendeltågen? Eller varför inte en kombination av 
dessa åtgärder? 

När vi nu har konstaterat att det är högst relevant 
att försöka ta reda på vad trängsel ”kostar” så kan vi 
fundera vidare på vad dessa kostnader kan bestå av.

Vad trängsel kostar beror på en rad olika saker. Det 
är skillnad på om man väljer att resa vid en tidpunkt 
när man kan förvänta sig ett visst mått av trängsel 
eller om man drabbas av trängsel utöver det vanliga. 
En resa som är drabbad av trängsel utöver det vanliga 
är förstås extra kostsam. Sådan trängsel brukar ibland 
kallas för restidsosäkerhet. Vilket färdmedel man valt 
har förstås också betydelse. Om man för en viss resa 
har valt att åka buss så kostar förstås inte trängsel 
så mycket i miljöutsläpp som om man hade valt att ta 
bilen. Finns det dessutom kollektivtrafikprioriterade 
körfält så kan restiderna kanske till och med bli kor-

tare om man väljer att ta bussen istället för bilen. 
En annan sak som har betydelse för vad trängsel 

kostar är vilket ärende som resan har. För en resa till 
arbetet kan en tidsförlust på grund av trängsel vara 
kostsammare än för resan hem vid arbetsdagens slut. 
Tio minuters försening kan kosta mer på morgonen än 
på kvällen. Men det kan också vara tvärt om, att det är 
resan hem som har den högsta trängselkostnaden. Är 
man sen till dagishämtning och dagis stänger klockan 
17 kan det vara mycket värt att slippa trängsel. Har man 
en viktig tid att passa som till exempel en tandläkartid 
eller en flygavgång så kan trängsel bli mycket kostsam, 
särskilt oväntad trängsel. Värderingen av trängsel kan 
alltså skilja sig åt, inte bara mellan olika individer, utan 
för en och samma individ kan den variera mycket bero-
ende på vilket syftet resan har.

Förutom de mera påtagliga och direkta kostnaderna 
för tid och miljö som orsakas av trängsel så finns det 
kostnader som är mer komplicerade. Risken för långa 
restider på grund av mycket trängsel är att det kan 
bidra till att människor väljer att begränsa sin arbets-
marknad till områden som ligger nära bostaden. Då 
minskar också möjligheterna att hitta det arbete som 
man helst vill ha och som kanske skulle innebära värde-
fulla utvecklingsmöjligheter både för individen och 
för den aktuella arbetsplatsen och därmed också för 
samhället. Risken att man inte hittar något arbete alls i 
närheten där man bor finns förstås också. Matchningen 
på arbetsmarknaden minskar och kostnaden för träng-
seln kan bli minskad rörlighet på arbetsmarknaden som 
innebär såväl försämrad livskvalitet som minskade 
skatteintäkter eller högre kostnader för staten.

Trängsel är alltså ett angeläget problem att ta itu 
med för både samhällets bästa och för individen. 

HuR mäteR ocH aRbetaR man med tRängsel-
fRågoR i sveRige ocH i andRa ländeR?
Vägverket mäter regelbundet trängsel på ett antal 
sträckor och infarter i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Man vet att det betyder mycket för resenärer och trans-
porter att slippa oväntat långa restider, det vill säga 
att restiderna inte alltför ofta avviker från vad som 
kan förväntas, oavsett om de är belastade av förväntad 
trängsel eller inte. Oväntad trängsel värderas således 
mycket högre än ”väntad” trängsel. Både Vägverket och 
Banverket gör bedömningar av hur stor nyttan är av att 
minska restidsosäkerhet genom olika åtgärder.

Det finns olika definitioner på trängsel. I London 
använder man definitionen “extra travel time or delay 
produced in reference to a reference level”. Där görs 
trängselmätningar regelbundet. Ett trängselmått an-
vänds för att redovisa trängselskattens effekter i cent-
rala London. Trängselskatt infördes i februari 2003. 
Man använder måttet ”excess delay” som talar om hur 
mycket längre tid resan tar per kilometer. I London 
minskade trängseln då trängselskatt infördes 2003.

Nederländerna har identifierat stora problem med 
tillgängligheten de senaste åren. Under 2008 har därför 
beslut fattats för att förbättra läget. För att styra och 
bevaka utvecklingen ska fokus ligga på att minska res-
tiderna från dörr till dörr, minska trafikstockningarna 
samt öka förutsägbarheten i resandet, det vill säga an-
delen resor som kommer i tid. Målet är att fram till 2020 
komma ner till 1992 års nivå för respektive mått.1

På Irland arbetar man med ökad tillgänglighet för 
särskilt utsatta områden i urbana miljöer. Arbetet 
drivs inom ramen för ett projekt vid namn RAPID, och 
bedöms hittills ha varit ganska positivt.2

1. Veerkenwaterstaat, Nederländerna Policy Framework for utilisation 
– A pillar for better accessibilty 2008.

2. National Roads Authority Project Appraisal Guidelines Appendix 21, 
2008, http://www.nra.ie/Publications/ProjectAppraisal/.

arbeta med de som ansvarar för kollektivtrafiken på 
vägarna i området. 

En annan möjlighet är att ta ut vägtullar på de vägar 
som har kraftig trängsel under vissa tider på dygnet. 
Det leder till att vissa av dem som tidigare gjort resor 
och transporter i trängsel gör andra val. De som inte 
är beredda att betala den extra kostnaden som vägtul-
len innebär har kanske ett alternativ som de anser är 
fördelaktigare när tullavgiften måste vägas in. Kanske 
kan resan nästan lika väl göras vid någon annan tid på 
dygnet. Eller också går det kanske att samordna med 
en annan resa så att man bara behöver göra en resa 
istället för två. Man kanske kan välja kollektivtrafik i 
stället för bil. Att jobba hemifrån en dag i veckan kan-
ske kan vara en möjlighet. Styrmedel som till exempel 
bensinskatt och politiskt stöd för utbyggnad av tank-
ställen för laddning av elbilar kan vara mycket bety-
delsefulla på både lång och kort sikt för hur människor 
väljer att resa.

Särskilda körfält för kollektivtrafiken gör det möjligt 
att fler väljer buss istället för bil. Det kan kombineras 
med åtgärder som gör det mindre fördelaktigt att välja 
bilen, till exempel vägtullar eller trafikstyrning som 
prioriterar framkomlighet för bussar framför bilar. 
Trafikinformation och trafikstyrning möjliggör snabb 
information till resenärerna. Informationen kan till 
exempel styra om trafik när vissa vägsträckor är av-
stängda på grund av olyckor eller vägarbeten. 

Att bygga ny infrastruktur, såsom helt nya väg-
sträckningar, möjliggör inte bara regional utveckling 
och utveckling av arbetsmarknaden. Om resor som 
inte har start- eller målpunkter inne i staden kan flyt-
tas från vägar med mycket trängsel till nya vägar kan 
man minska såväl trängsel som möjliggöra en förbätt-
rad stadsmiljö. Vad man ska komma ihåg är dock att 
stora infrastrukturinvesteringar skapar nya resor, och 
därmed är det risk att utsläpp av växthusgaser från 
biltrafiken ökar. En kombination av till exempel träng-
selskatt, ny infrastruktur, satsning på kollektivtrafik 
och stöd till utveckling av elhybrider kan dock reglera 
sådana effekter. 

Mindre förändringar på befintliga vägar kan minska 
trängseln lokalt i vägsystemet, till exempel ett extra 
körfält eller signalreglering som möjliggör högre genom-
strömning för de största trafikflödena. Sådana åtgär-
der brukar kallas trimningsåtgärder.

Det finns många sätt att minska trängsel, men man 
måste komma ihåg att åtgärderna samtidigt kan ge 
andra effekter. Det är viktigt att man försöker beskriva 
alla effekter av en åtgärd och ser till helheten och till 
vad man kan åstadkomma med en kombination av åt-
gärder. Det gäller att hitta det som totalt sett ger mest 
nytta till minsta kostnad genom en bra analys av olika 
alternativa lösningar och kombinationer av åtgärder.  

en av de allra viktigaste möjligheterna att  
effektivt minska trängsel är samarbete. 

Tema: Trängsel i storstad Tema: Trängsel i storstad

minskad tRängsel – en viktig utmaning!
En av de allra viktigaste möjligheterna att effektivt 
minska trängsel är samarbete. Ett viktigt uppdrag som 
pågår just nu är att stärka myndighetssamarbetet för 
att på ett effektivare sätt verka för en hållbar regional 
tillväxt. Regeringen har gett i uppdrag åt ett flertal 
myndigheter att utreda samarbetsmöjligheter kring 
denna fråga. Bland dessa myndigheter medverkar Ban-
verket, Glesbygdsverket, Konsumentverket, Post- och 
telestyrelsen, Rikstrafiken, Statens institut för kommu-
nikationsanalys och Vägverket i en gemensam grupp. 

Det är förstås väldigt viktigt att former för samar-
bete utarbetas på övergripande strategisk nivå på ett 
sådant sätt att samarbetet verkligen fungerar när det 
väl kommer till praktisk tillämpning. Samarbete kan 
ske i så många olika former. När Vägverket till exempel 
funderar på om och hur man på ett effektivt sätt kan 
bygga kollektivtrafikkörfält så är det viktigt att sam-
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Utvecklingen av Sveriges ekonomi och befolkning har 
stor inverkan på transporterna. Trots det ekonomiska 
läget under hösten ökade Sveriges BNP under 2008 
med cirka 0,81 procent och befolkningen med cirka 
0,792 procent. Trafikarbetet på de statliga vägarna 
minskade med 0,9 procent för personbilar, för den 
tunga trafiken har igen ändring skett.  

 
Definitioner
Trafikarbete: Den totala körsträckan för alla fordon  
(fordonskilometer). 

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 86,6 procent av persontransport-
arbetet i Sverige. Bantrafiken står för 10,2 procent och 
luftfarten för 2,6 procent. Persontransportarbetet med 
personbil på väg har minskat något och persontrans-
portarbetet med tåg har ökat något i jämförelse med 
2007. [Fig. 63]

Fakta om transportsektorn  

Persontransportarbetet har sedan 1999 ökat med 7,2 
procent på väg, med 37,9 procent med bantrafik och 
med 21,5 procent till sjöss men har minskat med 3 pro-
cent med flyg. Under 2008 minskade persontransport-
arbetet på väg med 0,7 procent och med 0,2 procent till 
sjöss jämfört med 2007. Däremot ökade persontrans-
portarbetet med flyg samma period med 4,2 procent 
och bantrafiken med 6,4 procent.

Av det totala godstransportarbetet svarade vägtrafi-
ken 2008 (1999) för 40,5 (42,1) procent, sjöfartstrafiken 
för 36,9 (36,3) procent och järnvägstrafiken för 22,6 
(21,6) procent. [Fig. 64]

 

Vägtrafik
 
Trafikarbetet med personbil minskade under 2008 med 
1,1 procent. Sedan 1999 har trafikarbetet dock ökat 
med 8 procent. Trafikarbetet med buss har minskat 
med 12,7 procent sedan 1999. Trafikarbetet med motor-
cykel har nästan fördubblats från 1999 till 2008. Från 
2007 till 2008 var ökningen 2 procent.

 Trafikarbetet med lastbil har ökat med 38,5 pro-
cent sedan 1999. Fördelat på lätta och tunga lastbilar 
var ökningen 53,2 respektive 21,0 procent. För lätta 
lastbilar har trafikarbetet ökat proportionerligt un-
der senaste tioårsperioden. Det beror dels på en ökad 
försäljning av lätta lastbilar, dels på att personbilar 
registrerats om till lätta lastbilar. [Fig. 65]

På det statliga vägnätet har trafikarbetet ökat med  
13 procent sedan 1999. Ökningen var störst på Europa-
vägarna, 18  procent. Under 2008 minskade trafikarbetet 
på de statliga vägarna med cirka 0,8 procent jämfört 
med 2007 (under 2007 ökade trafikarbetet med 2,8 
procent).  Trafikarbetet med personbilar på de statliga 
vägarna minskade 2008 med 0,9 procent (+ 2,4 procent 
år 2007) medan trafikarbetet för tunga fordon var oför-
ändrat.
 

användaRe
I snitt reser vi dagligen 40 km per person, varav 29 km 
med personbil. Män reser i genomsnitt 44 km per  
person och dag, medan kvinnor reser 35 km. Den  
totala reslängden 2008 var 108 miljarder personkilo-
meter, varav 60 miljarder för män och 48 miljarder  
för kvinnor.3 

80,3 procent av befolkningen över 18 år hade körkort 
år 2008, totalt 5,9 miljoner personer. Av kvinnorna 
hade 74,3 procent körkort och av männen 86,5 procent.

Fakta om transportsektorn Fakta om transportsektorn

Sjöfart 0,6%Luftfart 2,6%
Bantrafik 10,2%

Vägtrafik, 
övrigt 10,8%

Vägtrafik, 
personbil 75,8%

[Fig.63]  TRAFIKSLAGENS ANDEL AV 
 PERSONTRANSPORTARBETET I SVERIGE 

Källa: SIKA.
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Vägtrafik

[Fig.64]  GODSTRANSPORTARBETE I SVERIGE, 
 MILJARDER TONKILOMETER
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Källa: SIKA och Banverket.

1. Prognos från Konjunkturinstitutet.
2. Preliminär prognos från Statistiska centralbyrån (SCB) daterad  
 30 november 2008.

[Fig.65]  TRaFIkaRBeTe, MILJoneR FoRdonskILoMeTeR 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Personbil 58 931 59 654 60 247 61 961 62 549 62 971 63 188 62 979 64 390 63 658

Lätt lastbil ≤ 3,5 ton 4 496 4 705 5 002 5 412 5 656 5 909 6 191 6 403 6 788 6 890

Tung lastbil > 3,5 ton 3 808 3 894 3 963 4 095 4 118 4 155 4 230 4 337 4 591 4 608

Buss 976 945 919 927 913 890 876 872 876 852

Moped 109 119 143 160 184 201 242 283 315 337

Mc 426 468 511 578 625 674 712 755 812 828
 
Källa: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), SCB, SIKA och Vägverket. Data bygger på en reviderad trafikarbetsmodell där även den nya körsträckedatabasen används.

3. Inrikes resor för personer i åldern 15 – 84 år.  
 Källa: RES (mätdagsperiod 2005-10-01 – 2006-09-30). Under 2008  
 har ingen resvaneundersökning gjorts. Uppräkning har gjorts  
 utifrån befolkningsökningen. Medelreslängd och antal resor  
 per person antas vara konstant.
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foRdon
Inregistreringen av personbilar och lastbilar minskade 
med 18,4 respektive 10,3 procent jämfört med 2007. Den 
största minskningen skedde fjärde kvartalet, då det  
inregistrerades 35 procent färre bilar än fjärde kvar- 
talet 2007. Även antalet avställda bilar ökade i december 
2008 med 9 procent jämfört med december 2007. Antalet 
personbilar som direktimporterades 2008 var 20 896, 
vilket var 30,1 procent färre än 2007. [Fig. 66]

För motorcyklar och mopeder redovisas uppgifter 
för juni för respektive år eftersom det är under perio-

den juni – augusti varje år som flest motorcyklar och 
mopeder är i trafik. 

Av lätta fordon (personbil, lätt lastbil och lätt buss) 
drevs 80,8 procent med bensin (varav 0,3 procent el-
hybrider) och 15,7 procent med diesel. Resterande 
drevs huvudsakligen med etanol (2,9 procent) eller gas 
(0,3 procent). De tunga fordonen (tung buss och tung 
lastbil) var dieseldrivna till 96,4  procent. Resterande 
drevs med bensin (1,6 procent), etanol (0,6 procent)  
eller gas (1,4 procent). 

Andelen förnybara bränslen1 inom hela vägtrans-
portsektorn var 2008 cirka 5,0 (4,2) procent. Ökningen 
sedan 2007 beror främst på ökad användning av E85 
men även ökningen av biogas och RME/FAME bidrog. 
Bensinpriset sjönk under hösten samtidigt som priset 
på E85 höjdes, så att det från november var dyrare att 
köra en bil på E85 jämfört med bensin. Det gjorde att 
försäljningen av E85 minskade med 60 procent från 
september – oktober till november – december. [Fig. 67] 

Andelen fordon som kan drivas med alternativa 
bränslen ökar. Av alla lätta fordon som inregistrerades 
under 2008 kan 20,9 procent drivas med alternativa 
bränslen. Andelen inregistrerade lätta fordon2 som kan 
drivas med alternativa bränslen3 ökade med cirka 57,8 
procent under 2008. Knappt 20,4 (10,7) procent av alla 
fordon som inregistrerades 2008 kan drivas med alter-
nativa bränslen. Av de bilar som inregistrerades 2008 
är andelen etanoldrivna 18,8 procent, mot 8,5 procent 
år 2007. Andelen dieseldrivna bilar har dock ökat från 
40,3 procent år 2007 till 42,1 procent år 2008 trots att 
antalet inregistrerade dieseldrivna fordon totalt mins-
kat med cirka 12 000 bilar jämfört med 2007. [Fig. 68]

Mängden levererad motorbensin (exklusive låg- 
inblandad etanol) var för de första elva månaderna 
2008 cirka 6,6 procent lägre än motsvarande period 
under 2007. Detta är främst ett resultat av utbyte av 
bensindrivna personbilar och lätta lastbilar mot  
etanoldrivna.

Mängden levererad diesel var cirka 3,1 procent högre 
de elva första månaderna 2008 än motsvarande period 
2007.4 Inom vägtransportsektorn har dieselförbruk-
ningen ökat på grund av dels ökat antal dieseldrivna 
fordon, dels ökad trafik med tunga fordon. En ökad 
inblandning av fettsyrametylestrar (FAME) i dieseln 
medförde att ökningen av levererad ren diesel dämpa-
des något. Ökningen inklusive FAME var 19,3 procent.

Bränsleförbrukningen för nya personbilar 2008  
var i genomsnitt 7,1 liter/100 km, en minskning med 
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1. Omfattar RME (låginblandat i diesel och rent), biogas (inte natur- 
 gas) och etanol (låginblandat i bensin, i E85 och nästan rent i buss-
 bränsle). Endast den förnybara delen i bränslet räknas in.
2.  Fordon registrerade för första gången i EU. Under 2008 registrerades  
 totalt 324 023 (392 960) fordon. Cirka 66 178 (42 001) av dessa kan  
 drivas med alternativa bränslen. 
3. Omfattar samtliga bränsleslag förutom bensin och diesel.
4. Avser total mängd levererad diesel. Det innefattar även diesel för  
 andra ändamål än som drivmedel inom vägtransportsektorn.

[Fig.66]  anTaL FoRdon I TRaFIk I sLuTeT aV RespekTIVe åR, anTaL Tusen

   2004 2005 2006 2007 2008

Personbil 4 116 4 157 4 207 4 264 4 285

Buss 13 13 14 13 13

Lastbil, lätt (≤ 3,5 ton totalvikt) 365 385 401 424*** 431***

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

Släp 805 834 863 898 926

Terrängskoter 156 170 177 184 191

Traktor 327 327 327 324 322

Motorcykel (per 30 juni)**** 235 250 269 287 297

EU-moped klass I (per 30 juni)**** 48 72 94 118 130

Moped klass II 104** 87* 83* 80*** 78***

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.68]  andeL InReGIsTReRade FoRdon peR BRänsLesLaG,   
                 pRocenT

Lätta fordon 2004 2005 2006 2007 2008

Bensin 81,9 78,4 63,9 49,8 38,3

varav elhybrider 0,3 0,7 1,3 1,8 3,5

Diesel 15,9 18,3 27,5 40,3 42,1

Etanol 1,8 2,7 7,4 9,3 18,8

Gas 0,4 0,6 1,2 0,6 0,7

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

Tunga fordon     

Diesel 97,2 95,6 94,5 96,7 97,1

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

Etanol 0,0 0,0 1,5 0,1 0,4

Bensin 0,3 2,5 1,3 1,3 0,7

[Fig.69]  BRänsLeFöRBRuknInG och koLdIoxIduTsLäpp FöR nya peRsonBILaR

    1995* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

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 7,5

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 6,3

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 7,1

CO2 g/km för bensindrivna 222 208 203 199 199 198 198 197 194 190 185 178

CO2 g/km för dieseldrivna 199 174 175 176 178 183 188 189 188 183 175 167

Totalt bensin och diesel CO2 g/km 221 204 201 197 198 197 198 197 194 189 181 174
 
Källa: Bilindustrin, ACEA, JAMA, KAMA (1995–2004) och Vägverket (2005–2008).  
Uppgifter för 2008 är preliminära.
*1995 är basår för den europeiska överenskommelsen  
om minskade koldioxidutsläpp från nya bilar.

[Fig.67]  andeLen FöRnyBaRa BRänsLen InoM heLa  
 VäGTRanspoRTsekToRn, pRocenT 

 
 2004 2005 2006 2007 2008

Andelen förnybara  
bränslen inom hela  2,4 2,6 3,5 4,5 5,0 
vägtransportsektorn

0,2 liter/100 km sedan 2007. Det är den lägsta bränsle-
förbrukningen sedan sammanställningarna startade 
1978. Den koldioxiddifferentierade fordonsskatten 
som infördes under 2006 har tillsammans med miljö-
bilspremien bidragit till den minskade bränsleför-
brukningen. Även det ekonomiska läget under andra 
halvan av 2008 kan ha påverkat bränsleförbrukningen. 
Sverige är ett av de länder i EU som har högst andel 
biodrivmedel. År 2007 var andelen 2,2 procent, jämfört 
med cirka 1 procent inom EU-länderna totalt.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar 2008 var i 
genomsnitt 174 g/km. År 2007 var det genomsnittliga 
koldioxidutsläppet 158 g/km för nya bilar inom EU. 
[Fig. 69]
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infRastRuktuR
Det svenska vägnätet består av cirka 98 400 km stat-
liga allmänna vägar och cirka 41 000 km kommunala 
gator och allmänna vägar. Förutom de allmänna 
vägarna finns cirka 76 150 km enskilda vägar med 
statsbidrag och ett mycket stort antal enskilda vägar 
utan statsbidrag, merparten så kallade skogsbilvägar. 
[Fig. 70]

Den 1 maj 2008 trädde ny trafikförordning i kraft 
som innebar att nya hastighetsgränser infördes. Under 
2008 påbörjades en översyn av hastighetsgränser, på 
statliga vägar på 90- och 110-vägar och på kommunala 
vägnätet främst i tätorter.  Översynen görs i samverkan 
med åtgärdsplaneringen för år 2010 – 2021. Tabellen 
nedan visar att förändringarna har inneburit en om-
fördelning både av väglängden med olika hastighets-
gränser och av antalet fordonskilometer per hastig-
hetsgräns. [Fig. 71]

Vid utgången av 2008 var trafikarbetet 33 miljarder 
fordonskilometer på vägar med hastighetsgräns över 
80 km/tim.

Fakta om transportsektorn

[Fig. 70]  VäGLänGd och TRaFIkaRBeTe 2008

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

Vägtyp  

Motorvägar 1 860 14

Motortrafikleder 360 1

varav mötessäkrade 330 1

4-fältsväg 200 1

Vanlig väg 96 020 36

varav mötessäkrade 1 660 3

kommunala gator och vägar 41 000** 22

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

[Fig. 71]  VäGLänGd och TRaFIkaRBeTe uppdeLaT på  
 hasTIGheTsGRänseR

 2008 2007

kategori Väglängd,  antal Väglängd, antal 
 km*  fordonskm km*  fordonskm   
  (miljarder)  (miljarder)

hastighets- 
gräns, km/tim

 120     330 1      50 0

 110   3 400 9  5 400 13

 100   1 930 4  

 90 23 600 19 24 450 21

 80     400 1  

 70 60 860 14 60 650 14

 60       10 0  

 50   7 600 4   7 600 4

 40       10 0  

 30     260 0     250 0

Källa: SKL, VTI och Vägverket.
 * Uppgifterna är avrundade.
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